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وها هي السّلة الثانية عرشة بني يديك عزيزي القارئ الكريم مألناها 
لك من بساتني العلامء فيها الفواكه الشهية، والثمرات الطرية، والورود 
الزكية، منها ما يسدُّ جوع املتعّلمني من مباحث قرآنية، ومواضيع فكرية، 
تارخيية، ومواعظ  نفوسهم من شواهد  يعّطر  ما  ومنها  ومطالب علمية، 

اجتامعية، وباقات ثقافية.

بقلم  أوراقها  ُحرثت  البساتني  هذه  أّن  يف  القارئ  أخي  شّك  وال 
الورع  بحرب  وُسقيت  والطاعة،  احلّب  بفكرة  وُزرعت  والرباعة،  القّوة 
تسـرُّ  وجلودها  الوافدين،  تظّلل  أوراقها  أصبحت  حّتى  والشجاعة، 
الناظرين، ومواضيعها القّيمة ُتطعم املتعّلمني، وأضحى السّياح ما بينها 

متجّولني، وغدا جرياهنا ما بني املأل متفاخرين.

فال حترم نفسك أهيا القارئ من هذه )األوراق املعرفية( وطالع ما فيها 
بتأّمل وتدّبر، وال تكتف بالنظر إليها، أو بالتفاخر هبا، بل غاية إجيادها هو 

النفع والتعّلم، ولو عىل سبيل النجاة، وال تكن األخري فتهلك.
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ِحيِم﴾.  َِن الرَّ محمْ ِم اهللِ الرَّ قال تعاىل: ﴿بِسمْ

أن  القرآن  نزول  قبل  املرشعني  عادة  كانت  لقد 
العظامت  وكانت  عظامئهم،  باسم  مشاريعهم  يفتتحوا 
فرب  والــصــورة،  ــادة  امل يف  ختتلف  عندهم  املقدسة 
ورب  أعجم،  حيوان  شكل  عىل  لصنم  كانت  عظمة 
يف  كانت  عظمة  ورب  عنيد،  جبار  يف  كانت  عظمة 
العظامت  تلك  إن  أريض،  عنرص  أو  ســاموي  كوكب 
نزل  وحينام  ونظره،  ذوقه  حسب  اإلنسان  خيلقها  كان 
القرآن كان أول معول وجهه إصالحه االجتامعي إىل 
نسف هذه العظامت املزيفة، وتوحيد العظمة هلل وحده 
متامًا  تندك  فإهنا  منزلتها  عظمت  مهام  الكائنات،  من 
حينام تواجه عظمة اهلل خالق الساموات واألرض، وإن 
العظمة هلل وحده، ولذلك ال حيق ملرشوع أن يفتتح إال 

باسم اهلل الرمحن الرحيم. 

واهلل: اسم للذات املستجمعة لكل صفات اجلامل 
اهلل  واألكــوان،  العوامل  عنها  انبثقت  والتي  واجلــالل، 
وكامالته،  بصفاته  معلومة  جمهولة،  معلومة  حقيقة  إنه 
وجمهولة بحقيقته وذاته، اهلل ذلك األفق الذي أرشقت 
منه رساالت األنبياء، وحامت عىل ظالل أشعته أفكار 
حاول  الذي  املوجود  ذلك  اهلل  واحلكامء،  الفالسفة 
فاجتهت  به،  اإليامن  تبعات  من  هربًا  إنكاره  املاديون 
وجــوده  إثبات  أرادوا  وحينام  ــريه،  غ إىل  معارفهم 

ختالفت آراؤهم، فهم بني من جعل املحسوس حجابًا 
ما حيسه ويلمسه، وبني من  بغري  يؤمن  للمعقول، فال 
اضطرب عقله يف املحسوس نفسه، فإنه مردد بني املادة 
أوارصها  تتصل  عنارص  من  مركبة  واملــادة  والطاقة، 
بالطاقة، أما الطاقة نفسها فإهنا جمهولة اهلوية، وال يزال 
العلامنيون حيومون حول هذه الطاقة اهلائلة التي تتصل 
احلياة،  عنارص  كل  هبا  وتتصل  احلياة،  عنارص  بكل 
يف  وموزعها  الطاقة،  موجد  وجتاهل  بالطاقة،  آمن  إنه 
لكل  خيرتع  إنه  العادل،  الدقيق  النظام  هبذا  الكائنات 
تأرخيًا،  هلا  ويثبت  عنوانًا،  الطبيعة  ظواهر  من  ظاهرة 
هذه  وراء  عام  عقله  نظر  ليحرف  اجلهد  هذا  يبذل  إنه 
األسامء والعناوين، ولو أنصف ملزق سجالته املزيفة، 
واكتفى بعرض احلقيقة اخلالدة، فإن فيها كل ما حاول 

وحياول من األرسار واحلقائق. 

إليه أنظار العرفاء،  اهلل ذاك املوجود الذي اجتهت 
املاديني  يعاكسون  فهم  إليه،  الطبيعة  من  فهربوا 
باهلل،  ليتصلوا  الطبيعة  فارقوا  هــؤالء  إن  السري،  يف 
وأولئك فارقوا اهلل ليتصلوا بالطبيعة، فهام يف مسلكني 
األمر  آخر  يؤديان  الطريقني  بأن  وأعتقد  متعارضني، 
اخلالدة،  احلقيقة  واحدة؛ ألهنام حيومان حول  غاية  إىل 
لو  ولكنه  عنها يف سريه،  ابتعد  قد  أنه  املادي  وإن ظن 
تأمل جيدًا لرأى نفسه يقرتب منها بالرغم من أوهامه 
العارف،  إليها رفيقه  منها كام يقرتب  الفارغة، يقرتب 
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وسيندكان أخريًا يف دوامتها العارمة. 

اهلل،  غايتها  وسيلة  إال  ليست  الطبيعة  إن 
اهلل،  به  وجدت  كرسته  إذا  قرشًا  إال  ليست  إهنا 
سائر  دون  بالفكر  اهلل  خصه  الذي  اإلنسان  إن 
التملص عن احلقيقة  يتمكن من  املوجودات ال 
اإلهلية التي تدعو فكره إليها يف كل ظاهرة وخفية 
حول  حيومان  كالمها  كالعارف  املــادي  كونية، 
يشء واحد، حيومان حول احلقيقة، واحلقيقة هلل 
وعيها  يستحيل  التي  احلقيقة  تلك  اهلل  وحــده، 
 :الباقر اإلمام  عنها  قال  كام  ألهنا  وحدها؛ 
مثلكم،  مصنوع  فهو  أفهامكم  يف  ميزمتوه  »كلام 
خالق  املخلوق  خملوق  وكيف  إليكم«  م��ردود 
الساموات واألرض، إنك ال تتمكن من حتديده 
إال بعد أن تتجاوز يف مقاييسك حدود األزمان 
واألكوان لتتصل بعامل الالزمان وبجو الالمكان، 
وال يكفي اتصالك به وحده ما مل تستوعب آماده 
لتعطي عنه فكرة كاملة، وهيهات هيهات  كلها 
أن يستوعب فكر اإلنسان جانبًا من عامل اإلمكان 
فضاًل عن أن يتجاوزه إىل عوامل الرمحن، ولذلك 
أظهر  من  عظمته  جلت  حقيقته  معرفة  صارت 

مصاديق املستحيل. 

اهلل: تلك الذات الواجبة بذاهتا، والتي ينفرد 
هناك  كانت  لو  األحدية؛ ألنه  بالذات  وجودها 
ذات ثانية واجبة يف وجودها لكان وجوهبا ذاتيًا 
هلا، ومعنى الوجوب الذايت عدم تطرق اإلمكان 
عاملها  أطـــراف  مــن  طــرف  أي  إىل  واالمــتــنــاع 
الالمتناهي، فلو تصورنا هناك ذاتًا أخرى واجبة 
يف  ناقصة  األوىل  الــذات  لكانت  وجودها،  يف 
وجوب وجودها لعدم إحاطتها بالذات الثانية، 
فيه  يشرتط  الذي  الذايت  الوجوب  خيالف  وهو 
الفالسفة-فتصور  تعبري  الوجودي-عىل  الكامل 
الواجب  وجود  وجوب  ينايف  الثاين  الوجوب 
األول، ولذلك صارت )األحدية( صفة خاصة 

للواجب جل وجوده األقدس. 

]جملة األضواء: العدد األول[
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قال اإلمام أبو عبد اهلل الصادق: »القرآن 
االختالَف  ولكّن  واح��د،  عند  ِمن  نزل  واح��د، 
االختالف  أّن  يعني:  ال��رواة«)1(  ِقَبل  ِمن  جييء 
حادث عىل أثر اختالف َنَقَلة النّص َوهم الُقّراء.

الزركيش:  ين  الدِّ بدر  اإلمام  قال  َثّم  وِمن 
فالقرآن  متغايرتان،  حقيقتان  والقراءات  القرآن 
هو الوحي امُلنزل عىل ُمّمد، والقراءات هي 
اختالف ألفاظ الوحي املذكور، يف ِكتاَبة احلروف 
أو كيفّيتها)2( أي االختالف احلاصل فيام بعد، يف 

كيفية كتابته أو كيفية قراءته.

عىل أّن هذه اآلثار إّنام ُنقلت نقاًل باإلرسال، 
أخبار  فهي  السند  وصحة  اإلسناد  فرض  وعىل 
آحاد ال يثبت به القرآن، املعترب فيه النقل املتواتر 
نقاًل عىل سعة اآلفاق، وليس يف ِسوى  القطعي 
اإلمام  إىل  الذهبي  اإلسناد  ذات  حفص  قــراءة 

أمري املؤمنني، وقد مألت اخلافَقنِي.

أّما املنقول عن ابن عّباس فلم َيثبت وحاشاه 
املّتقني..  إمام  ومواله  شيخه  قراءة  َيتعّدى  أن 

وقراءة األعرج شاّذة ال اعتداد هبا.

النّص  تبديل  جواز  َيرى  مسعود  ابن  وكان 
نّصًا  يعتقده  أو  قرآنًا  جيعله  أْن  غري  من  باألجيل 

)1( الكايف: ج2 / ص630 /ح 12.
)2( الربهان: ج1، ص318.

لدى  مرفوضًا  هــذا  عمله  ــان  وك بــه،  ُمــوحــى 
املحّققني.

واملنقول عن ُأيّب وِمثله عن ابن مسعود أيضًا 
غري  من  اإليضاح  لغرض  تفسريّية  زيادات  هي 
أن يكون زيادًة يف النّص أو تغيريًا يف لفظ القرآن.

-مهام  ُأنــاس  مزاعم  يف  حّجية  ال  أّنــه  عىل 
املسلمني  عاّمة  قبول  موضع  تقع  مل  ما  كانوا- 

فضاًل عن رفضهم إّياها، كام وقع بالفعل.

عبد  ُمصحف  نقصان  وأّما  قتيبة:  ابن  قال 
وزيادة  و)املعّوذتني(،  الكتاب(  )ُأّم  بحذفه  اهلل 
عبد  إّن  نقول:  ال  فإّنا  القنوت،  بسوريت  )ُأيّب( 
واألنصار،  املهاجرون  وأخطأ  أصابا،  وُأَبّيًا  اهلل 
ولكن عبد اهلل ذهب فيام يرى أهل النظر إىل أّن 
ْقَية وغريمها، وكان  املعّوذتني كانتا كالعوذة والرُّ
ذ هبام احلسن واحلسني)3(، كام  رسول اهلل ُيعوِّ
فَظّن  التاّمة())(،  اهلل  بـ )أعوذ بكلامت  يعوذ  كان 
أهّنام ليستا من القرآن، وأقام عىل ظنّه وعىل خمالفة 
الصحابة مجيعًا، كام يف مواضع ُأخر خالف فيها 

مجيع األصحاب.

القنوت؛  دعاء  يف  ُأيّب  ذهب  هذا  نحو  وإىل 

أمحد يف مسنده: ج5 / ص130، من حديث  أخرجه   )3(
زر بن حبيش.

))( أخرجه البخاري: ج) / ص179.
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ألّنه رأى رسول اهلل يدعو به يف الصالة دعاًء 
أّنه من القرآن، وأقام عىل ظنّه وعىل  دائاًم، فظّن 

خمالفة الصحابة.

فيام  أشّك  فإيّن  الكتاب(  )فاحتة  وأّما  قال: 
ُمصحفه،  يف  إثباهِتا  تركه  ِمن  اهلل  عبد  عن  ُروي 
فإْن كان هذا مفوظًا فليس جيوز ملسلم أْن َيظّن 
به ذلك  ُيظّن  القرآن، وكيف  بأهّنا من  اجلهل  به 

وهو من أشّد الصحابة عنايًة بالقرآن؟!

أّن  إىل  النظر  أهل  َيظّن  فيام  ذهب  ولكنّه 
القرآن إّنام ُكتب ومُجِع بني اللوحني ؛ خَمافَة الشّك 
ال  ذلك  ورأى  والنقصان،  والزيادة  والنسيان 
ُتثنّى يف  ها وألهّنا  جيوز عىل سورة احلمد؛ لِقرَصِ
ترك  املسلمني  من  ألحٍد  جيوز  وال  صالة،  كّل 

تعّلِمها وحفظها)1(.

تواتر  إّن  ثــراه:  طاب  األُستاذ  سّيدنا  قال 
القرآن ال يستلزم تواتر القراءات؛ ألّن االختالف 
ـ  مثاًل  ـ كاهلجرة  تأرخيّية  يف خصوصيات حادثة 
ال ينايف تواتر نفس احلادثة، عىل أّن الواصل إلينا 
قراءاهتم،  خصوصيات  هو  إّنام  القّراء  بتوّسط 
بني  بالتواتر  إلينا  واصل  فهو  القرآن  أصل  وأّما 
وحتّفظهم  لف  السَّ عن  اخلَلف  وبنقل  املسلمني 
عليه يف الصدور ويف الكتابات، وال َدخل للقّراء 

)1( تأويل مشكل القرآن: ص2) ـ 9).

بخصوصهم يف ذلك أصاًل ؛ ولذلك فإّن القرآن 
ثابت بالتواتر، حّتى لو فرضنا أّن هؤالء القّراء مل 
يكونوا يف عامل الوجود، إّن عظمَة القرآن وِرفعَة 
مقاِمه أعىل من أْن تتوّقف عىل نقل أولئك النفر 

املحصورين)2(.

]شبهات وردود حول القرآن الكريم[

)2( البيان يف تفسري القرآن لإلمام اخلوئي: ص)17.
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احلسن  النظم  اجلميل  املتقن  الكالم  به  ويراد  املحكم   يطلق   قد 
واملعاين. وهذا  األلفاظ  الضعف يف  من  يكون خالصًا  بحيث  التعبري 

املعنى هو الذي أراده عز وجل من قوله تعاىل يف القرآن الكريم: 

الكالم  به  ويراد  املحكم  يطلق  وقد  آياته﴾  كَِمتمْ  ُأحمْ ﴿كَِتاٌب 
فيه  ظاهرًا  أو  معناه  يف  نصًا  كان  لو  كام  املعنى  البني  الداللة  الواضح 
وهذا املعنى هو الذي أراده عز وجل من قوله تعاىل يف كتابه الكريم: 

َزَل َعَليمَْك المْكَِتاَب ِمنمُْه آيات حُممَْكاَمٌت ُهنَّ ُأمُّ المْكَِتاِب﴾. ﴿ُهَو الَِّذي َأنمْ

البالغة واإلعجاز  املتامثل يف  الكالم  به  واملتشابه  قد يطلق ويراد 
قوله:  يف  تعاىل  أراده  الذي  هو  املعنى  وهذا  والسبك.  النظم  وحسن 
ِديِث كَِتابًا ُمَتَشاِبا﴾ وقد يطلق املتشابه ويراد به  َسَن المَْ َل َأحمْ ﴿اهلل َنزَّ
التي  املجملة  كاآليات  املراد  املعنى  عىل  الداللة  الواضح  غري  الكالم 
بعد  إال  معنى  عىل  تدل  ال  التي  املؤولة  واآليــات  تفصيل  إىل  حتتاج 
تأويلها وتفسريها واآليات املشكلة التي خفيت الداللة فيها لاللتباس 

واإلهبام. وهذا املعنى هو الذي أراده اهلل بقوله يف كتابه الرشيف 

املحكم  أقسام  من  والظاهر  فالنص  وعليه  ُمَتَشاِبَات﴾  ﴿َوُأَخُر 
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باملعنى  املتشابه  أقسام  من  واملشكل  واملؤول  واملجمل  الثاين  باملعنى 
يف  أصحابنا  كافة  بني  خالف  ال  أنه  فاعلم  ذلك  عرفت  إذا  الثاين، 
عدم جواز األخذ باملتشابه بأقسامه الثالثة من دون الرجوع إىل أهل 
جوز  قد  فإنه  الكاشاين،  املحدث  عن  حيكى  ما  عدا   العصمة
وقع  وإنام  الصوفية،  الطريقة  عىل  جريًا  الكشف  أهل  لبعض  ذلك 
به  االخذ  جواز  كافة  األصوليون  عليه  فالذي  املحكم  يف  اخلالف 
سواٌء كان نصًا أم ظاهرًا واستقامت طريقتهم عىل ذلك من غري نكري. 
وأما األخباريون من أصحابنا، فاضطرب كالمهم يف األخذ باملحكم 
واختلفوا يف ذلك فمنهم من قال بعدم جواز التمسك بالقرآن مطلقًا 
من غري بيان من أهل العصمة. وقد حكى صاحب احلدائق يف 
صاحب  )االسرتابادي(  الباب  هذا  فتح  من  أول  أن  النجفية  الدرة 
الفوائد املدنية وقيل إنه يظهر من كالم الشيخ يف التبيان ومن العالمة 
يف هناية األصول وبعضهم من قال بجواز األخذ بالنص من املحكم 
الوافية  رشح  يف  الدين  صدر  عن  القول  هذا  وحيكى  الظاهر  دون 
ومنهم من وافق األصوليني، كام حيكى ذلك عن املحدث )اجلزائري( 
وعن )الفاضل القزويني( يف كتابه رشح العدة وعن صاحب الفوائد 

الغروية ويدل عىل ما ذهب إليه األصوليون أمور:

منها: بناء املسلمني من عهد النبي إىل زماننا هذا عىل الرجوع 
ملحكم القرآن الكريم يف معرفة أحكامهم الرشعية والقضايا التارخيية.

ُروَن القرآن﴾ فإنه يدل عىل حث  َيَتَدبَّ ومنها: قوله تعاىل: ﴿َأَفال 
اهلل تعاىل عىل التدبر يف القرآن الكريم والتفكر يف معانيه.

ُمتَِّقنيَ ﴾  َب فِيِه ُهدًى لِلمْ ومنها: قوله تعاىل: ﴿َذلَِك المْكَِتاُب ال َريمْ
فإنه لوال لزوم االخذ به، ملا كان فيه اهلداية للمتقني.
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العمل  يصح  ال  كان  فلو  ُمتَِّقنيَ ﴾  لِلمْ ِعَظٌة  َوَمومْ َوُهدًى  لِلنَّاِس  َبَياٌن  ﴿َهَذا  تعاىل:  قوله  ومنها: 
بالقرآن الكريم واألخذ به، ملا كان بيانا للناس وال فيه هدى هلم وال موعظة للمتقني.

ومنها: األخبار الدالة عىل ذلك كام يف الكايف بإسناده عن السكوين عن الصادق عن آبائه 
عن النبي إنه قال يف حديث: »إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن« 
وما رواه الصفار يف البصائر والصدوق يف املعاين والطربيس يف االحتجاج عن الصادق عن 
آبائه أن رسول اهلل قال: »ما وجدتم يف كتاب اهلل فالعمل به الزم ال عذر لكم يف تركه« وما تواتر 
نقله عن رسول اهلل أنه قال: »إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما إن متسكتم 

بام لن تضلوا بعدي أبدًا«.

وما روي عن املعصومني من عرض األخبار عىل القرآن فام وافق منها الكتاب يؤخذ به 
وما خيالفه مل يؤخذ به. فعن الصادق: »كل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف« فلو مل يكن 
املحكم حجة علينا فكيف نستطيع معرفة املوافقة واملخالفة. وقد تقدم يف مبحث حجية القرآن ما 

ينفع يف املقام.

]اهلادي فيام حيتاجه التفسري من مبادي[

العدد الثاني عشر - شهر جمادى األولى 1442 هـ -كانون الثاني 2021م18



تسأل: إن اهلل ال خيفى عليه يشء يف األرض 
وال يف السامء، فام هو الوجه لقوله تعاىل: 

﴾ ]املائدة: )9[.  ُكُم اهللُ ﴿َلَيبمُْلَونَّ

]املائدة:  اُفُه﴾  َيَ َمنمْ  اهللُ  َلَم  ﴿لَِيعمْ وقوله: 
)9[؟

اجلواب: إن اهلل سبحانه ال خيترب عبده ليعلم 
منه ما مل يكن يعلم.. كال، فإنه أعلم به من نفسه، 

وإنام يمتحنه ألمور:

)منها(: أن يرتجم العبد ما هو كامن يف نفسه 
جل  حكمته  اقتضت  حيث  ملموس،  عمل  إىل 
منهم،  يعلمه  ما  الناس عىل  أن ال حياسب  ثناؤه 

القوى  من  نفوسهم  يف  كامن  هو  ما  عىل  وال 
من  منهم  يقع  ما  عىل  حياسبهم  وإنام  والغرائز، 

أعامل.. 

إن الغرائز النفسية من حيث هي ال تستدعي 
باطن  يف  كامنة  ــت  دام ما  عقابا،  وال  حسابا 
اإلنسان، وال يظهر هلا أثر يرى بالعني، أو يسمع 

باألذن. 

َلُموا  ﴿َواعمْ اهلل:  يقول   :عيل اإلمام  قال 
اَلُدُكممْ فِتمْنٌَة﴾ ]األنفال: 288[.  َواُلُكممْ َوَأومْ اَم َأممْ َأنَّ

ومعنى ذلك إنه خيتربهم باألموال واألوالد 
ليتبني  الساخط لرزقه والرايض بقسمه، وإن كان 

الشيخ محمد جواد مغنية
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لتظهر  ولكن  أنفسهم،  من  هبم  أعلم  سبحانه 
األفعال التي هبا يستحق الثواب والعقاب.

الطيب،  من  اخلبيث  يتميز  أن  و)منها(: 
وتظهر حقيقته أمام الناس، فيعاملوه بام يستحق: 

َحَق  َوَيممْ آَم��نُ��وا  الَّ��ِذي��َن  اهللُ  َص  ﴿َولُِيَمحِّ
يقع  ما  ]آل عمران: 1)1[. وكثريا  المَْكافِِريَن﴾ 
هذا يف حياة الناس - مثال - أنت تعلم ان زيدا 
بني  وجوده  وصادف  واملعرفة،  العلم  أهل  من 
قوم ال يعرفون منه ما تعرف، وأردت أن يعلموا 
مكانه من الوعي والعلم، فتسأله بمحرض منهم 

ليتكلم وُيعَرف..

أو تعلم انه سخيف جاهل، وهم يظنون انه 
عامل حكيم، فتمثل نفس الدور لتظهر هلم سخفه 

وجهله.

و)منها(: إن كثريا من الناس جيهلون حقيقة 
الظروف  لنا  سمحت  لو  ويقولون:  أنفسهم، 
لكنا كذا وكيت، فيمنحهم اهلل االستطاعة ليلقي 

احلجة عليهم، ويعرفهم بحقيقتهم وواقعهم: 

لِِه  َفضمْ ِمنمْ  آَتاَنا  َلئِنمْ  اهللَ  َعاَهَد  َمنمْ  ﴿َوِمنمُْهممْ 
نَي َفَلامَّ آَتاُهممْ ِمنمْ  اِلِ َقنَّ َوَلنَُكوَننَّ ِمَن الصَّ دَّ َلنَصَّ
ِرُضوَن﴾ ]التوبة:  ا َوُهممْ ُمعمْ لِِه َبِخُلوا بِِه َوَتَولَّومْ َفضمْ

.]76 ،75

أن   موسى مــن  ــيــل  إرسائ بنو  وطلب 
هلم  اهلل  فجعل  والعبادة،  للراحة  يومًا  هلم  جيعل 
يفعلوا  ال  أن  العهد  عليهم  وأخذ  السبت،  يوم 
إليهم احليتان  فيه شيئا، كام طلبوا.. ولكن ساق 
اختفت  السبت  ذهب  إذا  حتى  اليوم،  هذا  يف 
ونقضوا  لصيدها  إرسائيل  بنو  فاحتال  احليتان، 

العهد.

وعىل الوجه األول، أي ظهور األفعال التي 
حيمل  هذا  عىل  والعقاب،  الثواب  يستحق  هبا 
َلَم  ُه﴾.. وقوله: ﴿لَِيعمْ اللَّ ُكُم  قوله تعاىل: ﴿َلَيبمُْلَونَّ
الَِّذيَن  ُه  اللَّ َلَم  ﴿َولَِيعمْ وقوله:  َيَخاُفُه﴾..  َمنمْ  ُه  اللَّ

آَمنُوا﴾، ونحو هذه من اآليات.

]تفسري الكاشف[
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احلكمة  ت�شخي�ص  مقيا�ص  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��ق��اع��دة 

والف�شيلة

).مقيا�ص ت�شخي�ص احلكمة))): 

ما  -عىل  والعمل  السلوك  يف  احلكمة  إّن 
يسـري  َهدي  السابقة-  احللقة  يف  توضيحه  تقّدم 
باإلنسان نحو سنن السعادة، وجينّبه سنن الشقاء 
يف احلياة؛ إذ متى كان حارضًا يف سلوكه، وفاعاًل 
يف ترصفاته وأفعاله -يعترب بام يعلمه من احلقائق 
والقيم وآثارها، ويوليها من االهتامم ما يناسبها 
واضعًا األشياء يف مواضعها-، انتفع حينئٍذ هبذا 

اهلدي وترتبت عليه بركته. 

ومتى أعرض عن العمل بمقتضاه - فأوقف 
 ، سلوكه-  يف  وفاعليتها  عقله  يف  احلكمة  نور 

أحبط عمله وأرّض بنفسه.. 

إاّل أن اقتفاء اإلنسان للحكمة -عرب اهتاممه 
بمقدار  يكون  أن  ينبغي  بــاألشــيــاء-  الــالئــق 
و)مؤونتها(..  له(،  و)أمهيتها  عليها(،  )اطالعه 
أو  به،  الالئق  االهتامم  فوق  باليشء  اهتّم  فمن 
دونه-،  هو  -مما  غريه  حساب  عىل  فيه  تسامح 
فقد صادم وجدانه، ومتت احلجة عليه يف ميزان 

العقل، وحتمل مسؤولية عمله لدى العقالء.. 

كل  يف  ثالثية  معادلة  لدينا  يتكّون  وبذلك 
اإلدراك،  ــة  درج مالحظة  ــاس  أس عىل  ــورد  م

قادمة إن شاء  الفضيلة يف حلقة  )1( سيأيت تفصيل مقياس 
اهلل تعاىل.

ومستوى املدَرك، ومقدار املؤونة.

انكشاف  درجة  اإلدراك(:  بـ)درجة  واملراد 
اليشء وإحرازه؛ فإنه قد يكون علاًم أو اطمئنانًا 
انكشاف  درجــة  بحسب  احــتــامالً؛  أو  ظنًّا  أو 
الشـيء للناظر.. فكّلام كان الشـيء أكثر انكشافًا 
زيادة  ذلك  اقتضـى  ــرازًا  إح وأّشــد  ووضوحًا 

االعتناء به عاّم إذا مل يكن بتلك الدرجة..

أمهّية  مستوى  املــدَرك(:  بـ)مستوى  واملراد 
املصلحة  من  يتدّرج  وهو  ومصلحته،  الــيشء 
القليلة التي ترقى عن درجة الالمصلحة بدرجة 
واحدة، حّتى يبلغ القمم الُعليا التي ال هناية هلا.. 
اقتضـى  الشـيء أكثر أمهّية ومصلحة  فكّلام كان 
إليه، وكّلام كان  به والتوّجه  ذلك زيادة االهتامم 
اقتضـى  وخطرًا  ورضرًا  مفسدة  أكثر  الشـيء 
كذلك االبتعاد عنه واجتناب ارتكابه واخلوض 

فيه.

اجلهد   ـــدَرك(:  امل رعاية  بـ)مؤونة  واملــراد 
الذي  الرضر  أو  اإلنسان  يبذله  الذي  والعناء 
من  بــّد  وال  ـــدَرك..  امل حتصيل  ألجــل  يتحّمله 
خصم هذا اجلهد والعناء من أمهّية املدَرك؛ ألّن 
وهذا  والراحة،  السعادة  ألجل  مطلوب  املدَرك 
التي  الراحة  مستوى  من  يقّلل  بطبيعته  اجلهد 

يوفرها املدرك.

واضح  أمر  الثالثّية  املعادلة  هذه  ورعاية 
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به عقله  ز  ُجهِّ إنسان، وبرنامج  وبدهيّي عند كّل 
جمرى  ووجدانه  ارتكازه  يف  جيري  طفولته،  منذ 
الدم يف عروقه، ويامرسه يف كّل تصـّرف واٍع من 
تفصياًل  إليها  يلتفت  مل  – وإن  وأفعاله  ترّصفاته 
يف  انعكست  ومن  بأطرافها-.  يستحرضها  ومل 
نفسه، ومتّثلت يف ترّصفاته كان موصوفًا باحلكمة 
والرشد، ومن مل تتمّثل يف ترّصفاته كان جاهاًل..

الذي  االقتصادي  العمل  ــك:  ذل ومثال 
يامرسه التاجر؛ فهو يالحظ هذه العوامل الثالثة 
أوالً  فيلتفت  وكسب؛  جتارة  من  عليه  ُيقدم  فيام 
إىل مدى احتامل الربح أو الضـرر، ثم إىل حجم 
الذي  اجلهد  إىل  ثم  املحتمل،  الرضر  أو  الربح 
إذا  ما  يقيس  وبذلك  التجارة،  تلك  منه  تقتضيه 
كان اإلقدام عىل هذه التجارة أمرًا عقالئيًا أم ال..

وهكذا الطفل يف كل فعل يقدم عليه يبتغي 
ارتكازه  يف  يالحظ  فهو  غاية؛  إىل  الوصول  به 
مقدار احتامل وصوله إىل الغاية، ودرجة إرصاره 
العناء  ومقدار  عنده،  وأمهيتها  الغاية  تلك  عىل 

الذي سيتحمله للوصول إليها.

وُيالحظ:

أن معنى املعادلة بني العنارص الثالثة: أنه   .1
كّلام كان بعض العنارص الثالثة أقوى كفى – يف 
ترتيب األثر- درجة أقل من العنارص األخرى؛ 
أول  املــدرك   يف  كفى  علاًم  اإلدراك  كــان  فــإذا 

جدًا،  املؤونة  خفيف  كان  متى  األمهية  درجات 
وإذا كان اإلدراك ظنًّا لزم يف املدَرك درجة أعىل 
يف  لزم  احتامالً  اإلدراك  كان  وإذا  األمهية،  من 

املدَرك مزيٌد من األمهية.

درجة  إضافة  من  املعادلة  يف  بّد  فال  وعليه: 
مقدار  تنقيص  مع  املدَرك،  مستوى  إىل  اإلدراك 

املؤونة من مستوى املدَرك.

إذا  فعاًل  يكون  قد  احلكيم  الترصف  أن   .2
املطلوبة  الدرجة  بتوفري  املعادلة  أطراف  هنضت 
حيادًا  يكون  وقد  للفعل،  احلكمة  مقياس  يف 
املقياس، وقد  والرتك يف هذا  الفعل  تساوى  إذا 
يكون تركًا إذا هنضت أطراف املعادلة بتوفري ما 
يرّبره يف مقياس احلكمة.. عىل أّن لرتجيح الفعل 
الرجحان  يكون  فقد  أيضًا؛  درجات  الرتك  أو 
تلك  يبلغ  وقد  اإللــزام  درجة  يبلغ  ال  رجحانًا 
الدرجة، كام أّن لكّل من اإللزام وعدمه درجات 

غري مصورة.

جريان القاعدة يف موارد الفعل غري احلكيم

ينحرص  املعادلة ال  إجراء هذه  أن مورد   .3
بالعمل احلكيم، بل جتري يف كّل ترّصف- ولو 
مل يكن حكياًم-؛ فإّن من يسلك خالف احلكمة 
جيري أيضًا عىل ماسبة اإلدراك واملدرك واملؤونة؛ 
لتبلغ  العنارص  هذه  تتفاعل  عندما  إاّل  يقدم  فال 

نتيجتها مستوى خاصًا يقتيض اإلقدام.
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ولكن الغلط الذي يقع منه هو أنه ال يضع 
معلومات صحيحة يف املعادلة؛ فربام كان اإلدراك 
املدَرك  يف  رغبته  لشدة  ولكن  ضعيفًا،  احتامالً 
شيئًا  املدرك  كان  وربام  اطمئنانًا،  أو  ظنًا  جيعله 
آجلة؛  بأرضار  مقرونة  عاجلة  سعادة  من  قلياًل 
فال يضع تلك األرضار يف احلسبان، لعدم النظر 
كبريًا،  والعناء  اجلهد  يكون  وربام  العواقب،  إىل 

ولكنّه يقّدره بأقل منه لعدم دراسة القضية..

حتّدد  املعادلة  إّن  يقال:  أن  يصّح  هنا  ومن 
املفرتضة  املعلومات  ضوء  يف  احلكمة  مقتىض 
كانت  إذا  أي:  الــرشطــيــة-  القضية  بنحو 
العمل  احلكمة  فمقتىض  هــكــذا  املعلومات 
هكذا-. وال تتخّلف هذه القضّية الرشطية عن 
اإلنتاج، ولكن التخلُّف إنام يقع يف الرشط وهو 

املعلومات املفرتضة)1(.

مدى ان�شباط املعادلة الثالثية:

ينبغي ذكر نقاط  القاعدة  وبعد اتضاح هذه 
مهمة متعّلقة هبا:

)النقطة الأوىل): إن احلََكم يف هذه املعادلة 
هو الفطرة اإلنسانية، وال سبيل إىل ترتيبها ترتيبًا 

الشكل  صياغة  أن  من  املنطق؛  يف  يذكر  ما  نظري  وهذا   )1(
نتيجة صحيحة الزمة لتوفر  تنتج  األول وفق رشوط معينة 
فتكون  خاطئة  املعلومات  كانت  إذا  وأما  الــرشوط.  تلك 
الشكل  عقم  إىل  يستند  ال  خطأها  لكن  خاطئة،  النتيجة 
األول وختّلف إنتاجه للنتيجة الصحيحة، بل يستند إىل خطأ 

املعلومات، وأما النتيجة فهي الزمة ملقدماهتا.

كام   – رياضية  علمّية  بلغة  تنضبط  بحيث  فنيًا؛ 
هو احلال يف سائر ما يف العلوم من املعادالت-؛ 
ثابت وواضح  تيرّس وضع مقياس  لعدم  وذلك 
بعض  ذلك  تيرّس  وإن  املعادلة،  هذه  يف  لطرفني 

اليشء يف طرفها الثالث..

بمالحظة  يــتــم  األمــــر  ـــذا  ه ــح  ــي ــوض وت
ومقدار  املعادلة،  هلذه  الثالثة  ــراف  األط حال 

انضباطها..

حتديدها  فيمكن  اإلدراك(:  )درجة  أما   .1
بعض الشـيء؛ لوجود حّد هنائي لإلدراك يمكن 
إليه،  اإلدراك  درجات  من  دونه  ما  نسبة  قياس 
يف  اإلدراك  تعادل  فإذا  القطعي؛  اإلدراك  وهو 
اجلانبني أمكن التعبري عن درجة كّل جانب بأنه 
)50%(، وإن تفاوتت درجة اإلدراك يف الطرفني 
ودون  ــــ)%50(  ال فــوق  الراجح  الطرف  كــان 
وكان   ، مراتبه-  اختالف  عىل   – الــــ)%100( 
الطرف املرجوح دون الـ)50%( وفوق الصفر- 

عىل اختالف املراتب أيضًا-.

وإنام قلنا: إن التحديد ممكن )بعض اليشء(؛ 
ألن اإلدراك حالة نفسية؛ ومن َثمَّ فمن الصعوبة 
املرجوحية  أو  الرجحان  مراتب  حتديد  بمكان 
وحيّدد  ظنه  درجة  بشـيٍء  الظانُّ  يميَز  بأن  بدقة؛ 
أهنا سبعون يف املائة ال واحد وسبعون – مثاًل-.

كانت  إذا  الدقيق  التحديد  يمكن  نعم.. 
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حسب  مــــوارد  يف  ــام  ك منضبطة-  الــعــنــارص 
االحتامالت - ، فمثاًل: إذا كان يف مائة كرة كرٌة 
الكرات  هذه  وخلطت  اللون،  صفراء  واحدة 
هذه  من  واحدة  كرة  سحبنا  إذا  فحينئٍذ  جيدًا، 
املائة سحبًا عشوائيًا، فاحتامل أن تكون هي الكرَة 
الصفراء واحٌد يف املائة، وإذا سحبنا مخسني كرة 
ضمنها  من  الصفراء  الكرة  تكون  أن  فاحتامل 

مخسون يف املائة.

حّد  هلا  فليس  ـــدرك(:  امل )أمهية  ــا  وأم  .2
يمكن تعيينه؛ لعدم وجود درجة واضحة يمكن 
قياس أمهية املدرك يف حّد ذاته وفقها- كام يمكن 
وجود  وعدم   ، مثاًل-  احلــرارة  درجــات  قياس 
إىل  بالقياس  النهاية  دون  ما  درجة  تعرف  هناية 
درجتها- كام هو احلال يف درجة اإلدراك-؛ إذ ال 
توجد هناية مددة للرضر، فإّن الرضر يمكن أن 

يزداد إىل ما ال هناية له.

نعم.. يمكن أن يقال –عىل سبيل التقريب-: 
من  أزيد  كان  ما  هو  املصلحة  درجات  أول  إن 
درجة الالمصلحة بشعرة- كام ُيقال يف األحكام 
ما  هو  االستحباب  درجات  أول  إن  الرشعية: 
يزيد عن اإلباحة بشعرة، وإن آخرها ما يقل عن 
الوجوب بشعرة-، ولكن ليس هناك حتديد فني 

ملقدار هذه الشعرة.

3. وكذلك احلال بالنسبة لـ)درجة املؤونة(: 
إذ ليس له حّد يمكن تعيينه؛ ألنه ال يوجد للجهد 

والعناء النفيس واملادي يف نفسه درجة مضبوطة، 
وال لنهايته حّد ال يتجاوزه.

ــدرك  امل هــذا  إن  يــقــال:  أن  يمكن  نــعــم.. 
يستدعي جهدًا خفيفًا أو كثريًا، ولكن ال يمكن 
كان  كام  درجته-  عن  تعبريًا  ريايض  رقم  وضع 

احلال يف درجة اإلدراك-.

فالنتيجة: أنه ال سبيل إىل جتسيد هذه املعادلة 
الثالثية باللغة الرياضية عىل نحو منتج.

ويتفّرع عىل ذلك: اختالف املساحات التي 
ففي  واخلفاء؛  الوضوح  يف  املعادلة  فيها  جتري 
مساحة منها تكون نتيجة املعادلة واضحة؛ لكون 
واملؤونة  خطريًا،  واملحتمل  به،  معتدًا  االحتامل 
خفيفة، ولكن قد يتشابه األمر يف مساحة أخرى، 
نتيجتها  استخالص  اإلنــســان  عىل  ويصعب 

ومقتضاها إاّل بيشء من التأّمل الدقيق.

وسيأيت تفصيل احلال يف النقاط األخرى يف 
احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىل.
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مثل  ان  هو  السؤال  هذا  عىل  اجلواب  فإن 
هذا السؤال ال يطرحه إاّل الَّذين حيرُصون العلل 
والعالقات  العلل  يف  االشياء  بني  والعالقات 

املادية الطبيعية.

ة ظاهرة مادية يمكن  أيَّ ولكن احلق هو أنَّ 
أن يكون هلا نوعان من العلل:

1 ـ العلُة العادية اّلتي ختضع للتجربة.

2 ـ العلُة غري العادية اّلتي ال يعرفها الناس 
ومل تكن متعارفة وال ختضع للتجربة العلمية.

وهذا يعني أنه ال توجد أية ظاهرة يف هذا 
العامل بدون علة، وتوضيُح هذا أن اصل وجود 
ـ  الطفل  وتكلم  الصخرة  من  املاء  ونبوع  احلية 
مثال ـ أمٌر ممكٌن وال ُيعّد من املحاالت ألهَنا لو 
كانت من املحاالت ملا حتقق وجودها أبدًا، نعم 
ـ سواء  إهنا بحاجة إىل علة لكي تتحقق والعلة 
إحدى  تكون  أن  يمكن  ـ  غريها  أو  املعاجز  يف 

االمور التالية:

اأ � العلة الطبيعية العادية:
ظهور  مثل  عليها  وأعتدنا  الفناها  ما  وهي 

شجرة من نواة بعد سلسلة من التفاعالت.

ب � العلة الطبيعية غري العادية وغري املعروفة:
معينة  لظاهرة  يكون  قد  أنه  يعني  وهــذا 
والوجود  للتحقق  وطريقان  العلل  من  نوعان 
غري  جمهول  واآلخر  ومعلوم  معروف  أحدمها 
معلوم واالنبياء بحكم اتصاهلم بالعلم والقدرة 

االهلية يمكن أن يقفوا عىل هذا النوع ِمَن العلل ـ 
عن طريق الوحي ـ ويوجدوا الظاهرة.

ج � تاأثري النفو�ص والرواح:
الظواهر يمكن أن تكون ناشئة  فانَّ بعض 
كام  القوية  ونفوسهم  األَنبياء  أرواح  تأثري  من 
الذين  اهلنود  املرتاضني  جمال  يف  ذلك  نالحظ 
بام  يقوموا  أن  معها  يستطيعون  درجة  يبلغون 
بفضل  ــك  وذل العاديُّون  ـــراُد  األف عنه  يعجز 
ما  وهو  هلا،  خيضعون  اّلتي  النفسية  الرياضات 
كتب  حوله  كتبت  وقد  أحيانًا  باليوجا  يسمى 

ودراسات.

إىل هذا مجلٌة من علامء اإلسالم  أشار  وقد 
الشهري  اإلسالمي  الفيلسوف  منهم  وفالسفته 
عجب  ال  يقول:  حيث  الشريازي  الدين  صدر 
أن يكون لبعض النفوس قوٌة اهليٌة تكون بقوهتا 
كأهنا نفُس العامل فيطيُعها العنرُص طاعة بدهنا هلا 
باملبادئ  وتشّبها  جتردًا  ـ  النفُس  ازدادت  فكّلام 

القصوى ازدادت قوًة وتأثريًا فيام دوهنا.

سببًا  والتوهم  التصّور  جمــرُد  صــار  وإذا 
ألجل  البدن  هيويّل  يف  التغرّيات  هذه  حلدوث 
ينبغي  لكان  إليه  هلا  وتعّلق جبيّل  عالقة طبيعّية 
أن تؤثر يف بدن الغري ويف هيويّل العامل مثل هذا 
علوي  واهتزاز  شوقية  قوة  مزيد  ألجل  التأثري 
نفسه يف إصالحها  فيؤثر  اهلية هلا  للنفس ومبة 

وإهالك ما يرّضها ويفسدها.

العدد الثاني عشر - شهر جمادى األولى 1442 هـ -كانون الثاني 2021م28



د � العلُل املجردة عن املادة:
عن  جمردة  علٌل  للظواهر  تكون  ان  فيمكن 
اهلل  من  بأمر  املالئكة  تقوم  بأن  كاملالئكة  املادة 
سبحانه بتدمري قرية أو تقوم بمعجزة بعد طلب 
النبّي منها ذلك، واملالئكة مظاهُر القدرة االهلية 
اهلل  بأمر  الكون  ُأمور  تدّبر  التي  الكون وهي  يف 
﴿فامُلَدبَّراِت  الكريم:  القرآن  يقول  كام  تعاىل 
الساموات  يف  اهلل  جنود  بالتايل  وهــي  ���رًا﴾  َأممْ

امواِت. واألَرض وهللّ ُجنوُد السَّ

الواقعة  الطبيعية  الظواهر  ارجاع  فالبد من 
أبدًا  يمكن  وال  االربعة  العوامل  هذه  أحد  إىل 
املعروفة  العادية  الطبيعية  العلة  يف  العلة  حرص 
تكون  أن  يمكن  بل  االعجاز  منكرو  تصور  كام 
كلُّ واحدة من هذه العلل سببًا حلدوث الظاهرة 
الطبيعية فاذا مل نشاهد علة ظاهرة من الظواهر مل 
جيز لنا أن ُنبادر ـ فورًا ـ إىل تصّور أهنا ناشئٌة من 

غري علة.

إحدى  إىل  األَنبياء  معاجز  ارجــاع  وجيب 
الطرق االخرية والقول بأن األنبياء استخدموا ـ 
يف ايقاع اخلوارق واملعاجز ـ إما العلل املادية غري 
القوية  نفوسهم  وإما  والعلم،  للُعرف  املعروفة 
وحّي العظيم  الرُّ اّلتي حصلت هلم بفعل اجلهاد 
تلك  علة  فهي  الشديدة  النفسية  والرياضات 

األفعال اخلارقة للعادة.

االفعال  تلك  مجيع  تكون  ان  ويمكن  كام 
والعوامل  العلل  من  مجلة  عن  ناشئة  العجيبة 
الغيبية املدبِّرة للكون بأمر اهلل ومشيئته، إذن فال 

ر وال هيدم  ُيتصوَّ بدون علة كام  املعجزة  تتحقق 
االعجاز القواننَي العقلية املسّلمة.

اّدع��وا  من  بذكر  مليئة  التاريخ  �شفحات  اإن   � و 
م�شتغلِّني  للنا�ص  وا�شتثمارًا  وكذبًا  خداعًا  النبّوة 
�شذاجة الغلبية ال�شاحقة من جانب واجنذابهم 
الفطري اإىل ق�شايا التوحيد والميان من جانب 

اآخر.
فكيف وبامذا ُيميَّز النبّي الصادق عن مّدعي 

النبوة؟

إن املعجزة هي إحدى الطرق التي تدل عىل 
صحة إدعاء النبوة، وإِنام تدلُّ املعجزُة عىل صدق 
ألن  الربويب،  باملقام  النبّي  وارتباط  النبّوة  اّدعاء 
اهلل احلكيم ال يمكن أن يزّوَد الكاذب يف دعوى 
تغريرًا  الكاذب  تزويد  يف  ألن  باملعجزة؛  النبوة 
للناس الذين يعتربون العمل اخلارق دليال عىل 

ارتباط اآليت هبا باملقام الربويّب.

 الصادق جعفر  االمــاُم  أشار  هذا  وإىل 
اهلل  اعطاء  علة  عن  سأله  من  جــواب  يف  بقوله 
َعىل  َدليال  لَِيُكوَن  ورسله:  ألنبيائه  املعجزة 
ِصدق من أتى به واملعجزة عالمٌة هللّ ال يعطيها 
صدق  به  ليعرَف  وحَجَجه  َورسَله  انبياءه  إال 

الصادق ِمْن كذب الكاِذب.

مباذا منيز املعاجز عن غريها من اخلوارق؟
َحرة واملرتاضني يقومون  ال َشكَّ يف أنَّ السَّ
والدهشة،  للعجب  مثرية  للعادة  خارقة  بَأفعال 
حّتى ان البسطاء ربام يذهب هبم االندهاش إىل 
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دون  حّد االعتقاد بأن القائمني هبذه اخلوارق مزوَّ
بقوى غامضة غيبية ال يتوصُل اليها البرش.

فكيف يمكن اذن أن ُنَمّيز َبنَي املعاجز وتلك 
اخلوارق والعجائب؟

إن التمييز بني هذه وتلك يمكن أن يتم إذا 
الحظنا العالئم الفارقة بني املعجزة وغري املعجزة 
السحرة  كاعامل  للعادة،  اخلارقة  االعــامل  من 

واملرتاضني )اصحاب اليوجا( ونظائرهم.

وهذه الفوارق هي عبارة عن االمور التالية:

ـ إن القوة الغامضة احلاصلة لدى املرتاضني 
التعلم  من  مبارشة  بصورة  ناشئة  والسحرة 
وذلك  العلوم،  تلك  اساتذة  عند  والتحصيل 
يرتبط  ال  بينام  الزمان.  من  عديدة  سنني  طيلة 
خري  والتاريخ  أبدًا،  والتلّمذ  بالتعّلم  االعجاز 

شاهد عىل هذا الكالم.

العجيبة  واملرتاضني  حرة  السَّ َأفعال  إن  ـ 
هو  بام  وربام  بأمثاهلا،  واملقابلة  للمعارضة  قابلة 
فاملعجزات  اإلعجاز،  عكس  عىل  منها،  اقوى 

غري قابلة ألن تعارض وتقابل بمثلها ابدًا.

أحدًا  ون  َيتحدُّ ال  حرة  والسَّ املرتاضون  ـ 
وإال  هَلُــْم  أحد  معارضة  يطلُبون  وال  بأفعاهلم 
الْفتَضُحوا وكبتوا، بينام يتحدى االنبياء والرسل 
ملعارضتهم  ويدعوهنم  الناس  مجيع  بمعاجزهم 
أفعال  ألنَّ  وذلك  معاجزهم..  بمثل  واالتيان 
إىل  تستند  فاهنا  كانت  مهام  اخلارقة  حرة  السَّ
بينام  تتجاوزها،  وال  املحدودة،  البرشية  الطاقة 

يعتمد االنبياء والرسل العنرص الغيبي، واإلرادة 
األهلية.

من  يــقــصــدون  املــعــاجــز  ــاب  ــح اص إن  ـ 
إنسانية  أهداف  إىل  الناس  دائاًم دعوة  معاجزهم 
عالية وغايات اهلية سامية وبالتايل هداية املجتمع 
الفاضلة،  ، واألخالق  املبدأ واملعاد  إىل  البرشي 
حتقيق  إال  والسَحرة  املرتاضون  هيــدُف  ال  فيام 
مادية  مكاسب  ونيل  حقرية،  دنيوية  ــآرب  م

رخيصة.

]سيد املرسلني[
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 وقد قال الرسول: »اذا بلغكم عن رجل 
جيازى  فإنام  عقله  حسن  يف  فانظروا  حال  حسن 

بعقله«)1(.

أفضل  شيئًا  للعباد  اهلل  قسم  »ما   :وقال
العاقل أفضل من سهر اجلاهل  من العقل، فنوم 
اجلاهل،  شخوص  من  أفضل  العاقل  واقامة 
يستكمل  حتى  رس��والً  وال  نبيًا  اهلل  بعث  وال 
العقل ويكون عقله أفضل من مجيع عقول امته، 
اجتهاد  من  افضل  نفسه  يف  النبي  يضمر  وم��ا 
املجتهدين، وما أدى العبد فرائض اهلل حتى عقل 
عنه، وال بلغ مجيع العابدين يف فضل عبادهتم ما 
بلغ العاقل، والعقالء هم أولو األلباب الذين قال 

اهلل تعاىل وما يتذكر إال أولو األلباب«)2(.

إن اهلل غني متعال ال ينظر اىل العمل لكثرة 
وال يرتضيه لتنسيق، بل ينظر اىل ما يوجبه ذلك 
العمل لنفس العامل من زكاة وما يرتكه يف قلبه 
وانام  باالخالص،  يدرك ذلك  وانام  من إرشاق، 
يدرك ذلك باملعرفة الكاملة الواعية، وانام يدرك 
اهلل  يقسم  مل  الذي  املستنري  اليقظ  بالعقل  ذلك 

للعباد شيئًا أفضل منه.

عقوهلم  رشد  املتبعون  الناس  من  واأللباء 
حيسن  ما  بني  املميزون  هداها  عىل  السائرون 
فيأخذون  والصفات  االعامل  ومن  األمور  من 

)1( الكايف : ح9.
)2( الكايف : ح11.

فاذا  منه،  فيجتـنبونه ويأنفون  منها  يقبح  به. وما 
تعارضت االقوال لدهيم فحصوها فحص النقيد 
سدادا،  واكثرها  هدى  بأوفاها  فأخذوا  اخلبري 
وهداه  اهلل  بتوفيق  احلريون  العباد  هم  هــؤالء 
والغبطة  الدنيا  احلياة  يف  بالبرشى  منه  اجلديرون 
الَِّذيَن   ِعَباِد مْ  ﴿َفَبشِّ اآلخرة.  الدار  يف  والنعيم 
الَِّذيَن  ُأوَلٰئَِك  َسنَُه  َأحمْ َفَيتَّبُِعوَن  َل  المَْقومْ َتِمُعوَن  َيسمْ

َلمَْباِب﴾.)3( َهَداُهُم اهللُ َوُأوَلٰئَِك ُهممْ ُأوُلو األمْ

نسقها  يف  االنسانية  بصفة  احلقيقون  وهم 
األعىل، وهم االحياء بمعنى احلياة املجدي، 

ُنوًرا  َلُه  نَا  َوَجَعلمْ َييمْنَاُه  َفَأحمْ َميمًْتا  َكاَن  ﴿َأَوَمن 
َليمَْس  الظُُّلاَمِت  يِف  َثُلُه  مَّ َكَمن  النَّاِس  يِف  بِِه  ِش  َيممْ

نمَْها﴾.))( بَِخاِرٍج مِّ

أما اآلخرون الذين يرتكسون يف محأة اجلهل 
رؤوسهم،  عىل  بؤرته  يف  وينتكسون  آذاهنم  اىل 
يصيحون  وال  ــق،  احل لدعوة  يستجيبون  وال 
االنسانية  من  فليسوا  هؤالء  أّما  العقل،  لنصيح 
يف يشء وإن أشبهوا األناسني يف السامت وأحلقوا 
مُّ  الصُّ اهللِ  ِعنَد  َوابِّ  الدَّ َشَّ  ﴿إِنَّ  العداد،  يف  هبم 

ِقُلوَن﴾.)5(  ُم الَِّذيَن اَل َيعمْ المُْبكمْ

وترشب  لتأكل  خلقت  إنــام  والعجاموات 
وتنمو وتلد ثم لُترسج وُتركب أو تذبح وتؤكل، 

)3( الزمر 17 ـ 18.
))( األنعام، اآلية 122.

)5( األنفال، اآلية 22.
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يف  تدرجها  فيها  املودعة  وغرائزها  وحواسها 
آدم  ابن  اما  الغاية،  عىل  هبا  وتويف  الطريق  هذا 

فقد خلق لتكاليف اخرى يف هذه احلياة.

الــذي  سبيلها  تــرتك  البرشية  ـــدواب  وال
وهترع  احلكمة،  له  واعدهتا  الطبيعة  هلا  طّرقته 
نعم  الرشيد.  هو  سبيلها  أن  زاعمة  البهائم  مع 
وقد  اعامهلا  مثل  وتــأيت  هبدهيا  هتتدي  وتكب 
عرف االستعامر ما تنتظر هذه املخلوقات فأعد 

الربذعة وشحذ السكني.

منها  يتصل  نوافذ  آدم  ابن  يف  احلواس  إن 
الكون  وترتبط حركات  العقل  بنور  احلياة  نور 
بحواسه  االنسان  يؤد  مل  فاذا  الفكر،  بحركات 
النور  منافذ  عقله  عىل  سد  فقد  الوظيفة  هذه 

وعطل حواسه عن االنتفاع.

هذه  يوصد  أن  ليملك  االنسان  كان  وما 
منطلق  احلركة  حّر  كان  عقله  ان  لو  االبــواب 
جتميد  يعني  فيها  احلركة  جتميد  إن  النشاط، 
ثم  نشاطه،  واطفاء شعلته وإمخاد  الفكر  حركة 
املحتومة  هنايته  يرد  أن  من  للخابط  معدى  ال 

وأن جيني ثمرته املعلومة.

نِس  ِ نِّ َوالمْ ِ َن اجلمْ َهنََّم َكثرًِيا مِّ ﴿َوَلَقدمْ َذَرأمَْنا جِلَ
وَن  نُيٌ الَّ ُيبمِْصُ ممْ َأعمْ ا َوَلُ َقُهوَن ِبَ ممْ ُقُلوٌب الَّ َيفمْ َلُ
َعاِم  َنمْ َكاألمْ ُأوَلٰئَِك  ا  ِبَ َمُعوَن  َيسمْ الَّ  آَذاٌن  ممْ  َوَلُ ا  ِبَ

جلهنم  المَْغافُِلوَن﴾)1(  ُهُم  ُأوَلٰئَِك  َأَضلُّ  ُهممْ  َبلمْ 
... للظاهرة العظمى من غضب اهلل ... للعاقبة 
هلذه   .... منها  أســوأ  عاقبة  ال  التي  السوأى 
اهلباء  هذا  خلق  املخيفة  املرعبة  الكاحلة  النهاية 
لو  عقباهم  هذه  تكن  ومل  واالنــس.  اجلن  من 
أهنم أحسنوا االفادة من هبات اهلل التي آتاهم، 

فاعملوا البصرية وانتهجوا احلق.

معرة  وأعظم  وأنكى  أشد  البصرية  وعمى 
َبمَْصاُر َوَلٰكِن  َمى األمْ َا اَل َتعمْ من عمى البرص.﴿َفإِنَّ

ُدوِر﴾)2(. َمى المُْقُلوُب الَّتِي يِف الصُّ َتعمْ

البرص أن ال يشهد األضواء  وما رّض فاقد 
واأللوان اذا كانت له بصرية نفاذة عىل احلقائق، 
جوالة يف املعاين، غواصة اىل التخوم. وما رّض 
إذا  أن ال يشهد األضواء واأللوان  البرص  فاقد 
استطاع بفطنته أن حيلل طيف كل ضوء وحييص 
أخالط كل لون، ويستجيل خصائص كل مرتبة 
من االضواء ومميزات كل فصيلة من األلوان، 
وما رّضه أن يكون كذلك إذا كان يسدد القول 
فال خيطئ ويقيم الربهان فال يدحض ويؤسس 
الفكرة فال تنقض، وهذا االنسان ليس بأعمى 
االبصار  تعمى  ال  فإهنا  البرص،  فاقد  كان  وإن 

ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور. 

والعقل إنام يتبوأ هذه املكانة يف دين اإلسالم 

)1( األعراف، اآلية 79. 
)2( احلج، اآلية 8.
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اذا احتفظ بشؤونه بام هو عقل، وهنض بمهمته 
النفس،  اهواء  به  تزغ  فلم  مأمون،  دليل  هو  بام 
ومل جتنح به ميول الغريزة، ومل يتخبط يف معارفه 
واحكامه عىل غري علم وال رشد، ﴿َوِمَن النَّاِس 
ٍم َواَل ُهًدى َواَل كَِتاٍب  ِ ِعلمْ َمن جُيَاِدُل يِف اهللِ بَِغريمْ

نرٍِي﴾.)1( مُّ

َن  مِّ ُهًدى   ِ بَِغريمْ َهَواُه  َبَع  اتَّ َِّن  ِم َأَضلُّ  ﴿َوَمنمْ 
َم الظَّاملنَِِي﴾.)2(  اهللِ إِنَّ اهللَ اَل َيمِْدي المَْقومْ

واإلسالم يأنف للعقل أن يستبهظ تكاليف 
َثُرُهممْ  اليقني فيسرتيح اىل الظنون: ﴿َوَما َيتَّبُِع َأكمْ
اهللَ  إِنَّ  َشيمًْئا  قِّ  المَْ ِمَن  نِي  ُيغمْ اَل  الظَّنَّ  إِنَّ  َظنًّا  إاِلَّ 

َعُلوَن﴾)3(. َعلِيٌم باَِم َيفمْ

أو  العادات  إلف  يصده  أن  للعقل  ويأنف 
ارث االسالف عن النظر احلق والفكر املستقيم، 
بأقوام تراكمت عىل بصائرهم غشاوات  ويندد 
اسالفهم  مواريث  اجلمود عىل  نتائج  من  كثيفة 
طريقهم  يبرصوا  أن  فمنعتهم  عاداهتم،  وقديم 
بُِعوا َما  ُم اتَّ أو يبحثوا عن اعالمه: ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُ
َألمَْفيمْنَا َعَليمِْه آَباَءَنا َأَوَلومْ  َنتَّبُِع َما  َأنَزَل اهللُ َقاُلوا َبلمْ 

َتُدوَن﴾)3( . ِقُلوَن َشيمًْئا َواَل َيمْ َكاَن آَباُؤُهممْ اَل َيعمْ

جتمح  أو  هوى  به  يستأثر  أن  بالعقل  ضعة 
أو  وهم  خيادعه  أن  بمنزلته  وهبوط  غريزة،  به 

)1( القصص، اآلية 50.
)2( يونس، اآلية 36.

)3( البقرة، اآلية 170.

شديدة  ومعرة  تقليد،  به  يستبد  أو  عادة  فه  ترصِّ
ان ينقلب جهاًل أعمى ينكر ما حيس، أو صدى 
فارغا يردد ما يسمع، ﴿َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل 
ٌم  َمُع إاِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبكمْ الَِّذي َينمِْعُق باَِم اَل َيسمْ

ِقُلوَن﴾))(. ٌي َفُهممْ اَل َيعمْ ُعممْ

كل هذه مهاٍو ومزالق عىل العقل أن يتوقاها 
من  حيرتس  أن  العاقل  وعىل  يسمو،  أن  أراد  اذا 
الرتدي فيها اذا طمع أن يرتقي، وان يبلغ الغاية 

التي من اجلها خلق، ومن اجلها بدأت احلياة.

ركائز العقل يف حكمه

وركيزة العقل االوىل يف حكمه عىل احلوادث 
القضايا  للحقائق هي الرضورة، هي  واستنتاجه 
إىل احلكم بصدقها  بطبيعته  االنسان  التي يضطر 
دون حاجة اىل مزيد فكر ودون حاجة اىل طلب 
القويم،  اليقيني  الربهان  الثاين هو  دليل. وسنده 
وينتهي  ـــرضورة  ال عــىل  يقوم  الــذي  الــربهــان 
العقل يف أحكامه عىل هاتني  اليها. ومتى اعتمد 

الدعامتني استحال عليه أن تضطرب له قدم أو 

ختف به كفه.

اىل  العقل  وسائل  حيرص  من  الناس  ومــن 
املعرفة باحلس والتجربة فال وسيلة له اىل تصور 
العلم  اىل  له  سبيل  وال  ــس،  احل إال  املــفــردات 

بأحكامها وأوصافها سوى التجربة.

))( البقرة، اآلية 171.
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ـ  لدهيم  البرشية  املعارف  انحرصت  وهكذا 
النحصار أسباهبا ـ باملادة وما يتبع املادة. وهكذا 
راموا أن جيدوا تفسريًا ماديًا مسوسًا لكل مفهوم 
وانجر  األحكام.  من  حكم  ولكل  املفاهيم  من 
املادة  سوى  ما  وجود  فأنكروا  منهم  املتطرفون 

ألنه ال يدرك باحلس وال تناله التجربة.

وسواء أكان حرص وسائل املعرفة هو الذي 
أدى هبم اىل انكار غري املادة أم كان إنكار ما وراء 
املادة هو الذي انتهى هبم اىل احلرص، فأنه غلو ال 
الذهن  يتصورها  التي  املعاين  أكثر  وما  له،  مربر 
يولدها  التي  املعاين  أكثر  وما  احلس،  عن  بعيدًا 
التي حيكم  القضايا  اوفر  باحلس، وما  يدركه  مما 

عليها بالثبوت أو بالنفي وال تناهلا التجربة.

احلــواس  تناهلا  ال  املــادة  وراء  ما  ومعاين 
وهؤالء أنفسهم ال جيحدون تصورها يف الذهن 
وانام ينكرون حتققها يف الوجود، ثم هم حيكمون 
التجربة،  تبلغها  ال  متنوعة  كثرية  بأحكام  عليها 
وللموضوع  مرة  من  اكثر  ذلك  عن  حتدثنا  وقد 

كتب اخرى تستويف احلديث عن هذه االهواء.

اىل  بطبيعته  االنسان  يضطر  التي  القضايا 
ودون  فكر  اىل  حاجة  دون  بصدقها  احلكم 
عىل  القائم  اليقيني  والربهان  دليل،  اىل  حاجة 
مها  هاتان  اليها،  واملنتهي  الــرضوريــات  هــذه 
ركيزتا العقل يف حكمه عىل احلوادث واستنتاجه 

للحقائق.

يمتلكها  التي  االولية  املعلومات  ان  عىل 
املعرفة  يف  اليه  يستند  الذي  والربهان  العقل، 
النظرية ال يملكان أن يبديا للعقل كل مستور 
وأن ينريا له كل سبيل، فمن احلقائق ما يستدق 
عىل الفطرة وال تناله الرضورة، واذا خفي عىل 
الربهان،  عىل  خفي  فقد  ــرضورة  وال الفطرة 
ويلتبس  الوجه  فيه  يتعارض  ما  احلقائق  ومن 
فيه احلكم، ومن احلقائق ما يتعرفه العقل بوجه 
غري صحيح. فيحكم عليه بحكم غري مطابق. 
فالعقل مفتقر اذن اىل ركيزة ثالثة تبني له ما تعي 
وهذه  موازينه،  فيه  ترتبك  وما  وسائله،  عنه 
وبارئ  الفطرة  خالق  اهلل  وحي  هي  الركيزة 
تصدقهم  الذين  املصطفني  انبيائه  اىل  العقل 

الفطرة ويؤمن هبم العقل: 

َأبمَْصَ  بُِّكممْ َفَمنمْ  ﴿َقدمْ َجاَءُكم َبَصائُِر ِمن رَّ
َعَليمُْكم  َأَن��ا  َوَم��ا  َفَعَليمَْها  َعِمَي  َوَم��نمْ  ِسِه  َفلِنَفمْ

بَِحِفيٍظ﴾)1(.

]العقل يف نظرة اإلسالم[
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)- احلكمة العامة يف التف�شيل بني الأوقات:
بحسب  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فاضل  لقد 
فاضل  كام  الشهور  بني  الترشيع  يف  حكمته 
ألجل  الساعات  بني  فاضل  وكام  األّيام،  بني 
أن تكون هذه الفضيلة منبهات لإلنسان عىل 
للحياة  واالستعداد  والتبرص  اجلد  من  مزيد 

األخرى.

فلو كان اإلنسان مدعوًا إىل عمل اخلري يف 
مجيع األوقات عىل وجه واحد مل يكن له حافز 
عىل استثامر وقت معنّي بخصوصه، وألصابه 
نفسه،  يف  الدواعي  تتأّكد  ومل  والسأم  امللل 
الفضيلة  يف  ــات  األوق ختتلف  عندما  ولكن 
كأّول  فاضلة  أوقات  والليلة  اليوم  فيكون يف 
وأيضًا  الفجر  وأّول  الزوال  وأّول  الغروب 
بأن  لإلنسان  يسمح  ــذا  ه السحر،  ــت  وق
باإلقبال  وهيتم  األوقات  عموم  يف  يسرتسل 
يف  الصالح  والعمل  والتذكر  تعاىل  اهلل  عىل 

الوقت املميز.

األسبوع  يف  األّيـــام  كانت  لو  وكذلك 
اإلنسان  ابتيل  لربام  واحد  مثال  عىل  والشهر 
باالسرتسال يف مجيعها، ولكنّه عندما ميز يوم 
األّيام  بني  األسبوع  من  واحدا  يوما  اجلمعة 
بليلتها جعل ذلك مزيدا من التحفيز لإلنسان 
واملعرفة  التبرص  من  بمزيد  يعتني  أن  عىل 
والعمل الصالح والتزود يف هذا اليوم والليلة.

وكذلك ُجعل يف كل شهر أّيام ثالثة ُوّصَ 
اإلنسان بالصيام فيها، فُجعل يف كل شهر عىل 
وجه ألول الشهر ونصفه وآخره متّيزًا بالنسبة 
إىل سائر أّيام الشهر، وُجعل يف بعض الشهور 
مفزًة  لتكون  مناسبة  ـــاٌم  أّي خــاص  بشكل 
لإلنسان عىل الفضيلة، مثل العرش األَُول من 

ذي احلّجة.

وعليه فهذه حكمة اهلل سبحانه وتعاىل أن 
جيعل موعدًا يومّيًا وموعدًا أسبوعّيًا ومواعيد 
شهرّية ومواعيد سنوّية للتذّكر والتبرص والتزّود 
نن  والتأّمل ليكون ذلك معينًا لإلنسان وفق السُّ

التي خلقها اهلل سبحانه وتعاىل عليها.

2- احلكمة يف جعل املواقيت ال�شنوية الف�شلى:
إذن جعل املواعيد السنوية للذكر والعبادة 
والتهذيب والتزكية بشكل عام إنام هو استثامر 
بنحو  )السنة(  األطول  الزمنية  الوحدة  هلذه 
واستثامر  والروحي  املعنوي  للنمو  مناسب 

احلياة.

وهذا نظري ما نجده من العقالء يف أعامهلم 
السنوي  التقدير  من  وغريها  جتارهتم  من 
ألحواهلم؛ ألن السنة الواحدة باعتبار اشتامهلا 
ختتلف  التي  األربعة  املختلفة  الفصول  عىل 
فيها األجواء، وختتلف فيها النَِعم من أحوال 
احليوانات والنباتات، وختتلف فيها املناسبات 
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أن  للتاجر  –مثاًل-  فلذلك  السنة،  طول  يف 
يف  وينظر  السنة  هذه  يف  ربحه  مقدار  حيسب 

ختطيطه التجاري للسنة املقبلة.

أن  عــىل  العقالء  سنن  جــرت  وكــذلــك 
األعــامل  من  وكثري  سنوّيًا،  التعليم  يكون 
هلا  فالسنة  يكون سنوّيًا، وعمومًا  كالتوظيف 
داللة يف وجدان اإلنسان ويف تكوينه النفيس، 
باعتبارها وحدة زمنّية طويلة متكاملة تشتمل 
عىل الفصول األربعة التي يكون من شأهنا أن 

تؤثر يف أحوال اإلنسان.

3- احلكمة من تخ�شي�ص �شهر �شنوي )رم�شان) 
للقرب والتزكية: 

سبحانه  اهلل  اعتنى  السياق  ــذا  ه ويف 
يف  الشهور  بني  ممّيز  شهر  بتخصيص  وتعاىل 
السنة، وهو شهر رمضان، وقد جعله بمقدار 
السنة؛ ألن  االثني عرش يف  الشهور  شهر من 
والتزود  التبرص  إىل  اإلنسان  جزءا من حاجة 
دورة  إىل  أحيانا  حيتاج  والتهذيب  والتزكية 
اليوم  يف  املتفرقة  املساعي  يكفي  وال  متصلة، 
أو يف األسبوع، فيحتاج اإلنسان أحيانا إىل أن 
يشّد نفسه شّدًة واحدًة ملدة ثالثني يوما، فيهتم 
التهذيب والتزكية،  فيها بمزيد خصوصية يف 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  مّيزه  سنوي  شهر  وهذا 
الربكات  من  بمزيد  فيه  ووعد  األشهر،  بني 

الشهر  اعتنى هبذا  ملن  والتوفيقات واخلريات 
وسعى إىل التزود والتبرص فيها.

وإن هذا نظري ما ورد يف بعض األحاديث: 
قلبه  اهلل  أنار  صباحا  أربعني  هلل  أخلص  »َمن 
وبث فيه نور الكمة«، ولكن يف صيام شهر 
وهو  يوما،  بثالثني  االهتامم  يتمثل  رمضان 
يف  املؤثرة  الوحدات  من  وهو  أيضا،  الشهر 

النفس  اإلنسانية للغاية.

4- احلكمة يف تخ�شي�ص ليلة يف ال�شنة )ليلة 
القدر) بالف�شل والتمّيز:

شهر  ضمن  يف  سبحانه  اهلل  خــّص  ــّم  ث
يف  الليايل  من  ليلة  واملميز  الفضيل  رمضان 
اإلنسان  من  سبق  ملا  التامة  للمحاسبة  السنة 
ملا يستقبله اإلنسان يف  السنة وخيطط  يف تلك 

السنة املقبلة.

ليلة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  جعل  فلذلك 
فيام  تأمل  وليلة  ملا سبق  القدر فكانت حسابا 
يأيت ورتب املقادير اإلهلية يف هذه الليلة ترتيبًا 

اقتضائيًا.

من  ث��الث��ة  اأ�شهر  تخ�شي�ص  يف  احلكمة   -5
ال�شنة بالف�شل )رجب و�شعبان ورم�شان):

خالل  من  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ــّم  أت ثــّم 
ذلك   نبيه سنن  خــالل  ومــن  ترشيعاته 
بشهرين آخرين ومها شهرا رجب وشعبان ـــ 
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فيكونان مع شهر  التزود،  أراد مزيدا من  ملن 
هذا  فأشبه  السنة،  من  كامال  فصال  رمضان 
الفصل املعنوي ربيع السنة من حيث اجلوانب 
املعنوية من حيث نزول الربكات ومن حيث 

بذل مزيد من العناية.

فكان عىل اإلنسان املؤمن أن يبتدئ بنوع 
يكون  رجــب  فشهر  ــك،  ذل يف  الــتــدّرج  من 
يكون  شعبان  شهر  يف  ثم  األوىل،  اخلطوة 
هناك مزيد من االهتامم والفضيلة، ويف شهر 
الشهرين  هذين  فكأن  الغاية،  يبلغ  رمضان 

الرشيفني ممّهدان تدرجيا لشهر رمضان.

يف  اهلل  حلكمة  امل��وؤم��ن  ان��ت��ب��اه  ���ش��رورة   -6
ت�شريعاته حلياة الإميان:

فعىل اإلنسان املؤمن أن يلتفت إىل حكمة 
وترشيعاته  احلياة  هذه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
التي أراد فيها لإلنسان أن يتبرص ويتزود من 
ماله،  برأس  وينتفع  الصالح  والعمل  املعرفة 
وهو عمره الذي قدر له يف هذه احلياة يف أن 

ينال درجة أعىل..

سبحانه  اهلل  عند  درجة  الناس  من  فلكل 
احلياة  هذه  بعد  فيام  اآلخرة  الدار  يف  وتعاىل 
وإيامنه  طيبته  وبحسب  خصاله  بحسب 
هلل،  والتقدير  الذكر  روح  وبحسب  وخلقه 
ماسبة  وروح  للنّاس  اخلــري  حــب  وروح 

الكرم  وروح  العيوب  إىل  وااللتفات  النفس 
واجلود وروح املواساة. 

الصاحلة  وأعامله  اإلنسان  خصال  ومجيع 
بالدرجة  االعتبار  بنظر  تؤخذ  النفسية  وبناه 

التي يتحىل هبا بعد هذه احلياة.

سبحانه  اهلل  عىل  يفد  من  الــنّــاس  فمن 
ويلقاه متّفًا بكرامته وكرامة أوليائه، ومنهم - 
يلقى اهلل تعاىل ويكون أشبه  نعوذ باهلل - َمن 
ُيقَبض  عندما  العدالة  من  اهلارب  باإلنسان 

عليه.
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مهمة التاريخ:

أما مهمة التاريخ، فهي أن يعكس بدقة وأمانة 
أوضاع  من  به  مرت  وما  املــايض،  يف  األمــة  حياة 
فكرية،  ــزات  ه مــن  لــه  تعرضت  ومــا  ـــوال،  وأح

وأزمات اقتصادية واجتامعية وغريها.

وهذا يؤكد لنا أمهية التاريخ، ويربز مدى تأثريه 
يف احلياة، ويعرفنا رس اهتامم األمم عىل اختالفها به 
فهي  وتعلياًل.  ومتحيصًا،  وبحثًا،  ودرسًا،  تدوينًا، 

تريد أن تتعرف من خالل ذلك عىل بعض املالمح 
اخلفية لواقعها الذي تعيشه.

ولتستفيد منه كلبنة قوية وصلبة ملستقبلها الذي 
من عوامل  بعضًا  أيضًا  منه  ولتكتشف  عليه،  تقدم 
بناء  عىل  هلا  معينًا  ذلك  ليكون  وانحطاطها،  رقيها 
عىل  ملستقبلها  واإلعــداد  وسلياًم،  قويًا  بناء  نفسها 

أسس متينة وقوية وراسخة.

السيد جعفر مرتضى العاملي
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ونحن هل منلك تاريخًا؟

قوهتا  بكل  احلــيــاة  حتيا  أن  تريد  أمــة  ونحن 
الذي  الوقت  يف  ولكننا  وفاعليتها،  وحيويتها، 
نملك فيه أغنى تاريخ عرفته أمة، ال نملك من كتب 
ل عليه يف إعطاء  التاريخ والرتاث ما نستطيع أن نعوِّ
صورة كاملة وشاملة ودقيقة عن كل ما سلف من 
النظرة  فيه  تتحكم  منه  ُكتَِب  ما  أكثر  ألن  أحداث؛ 
املذهبي،  واهلوى  التعصب  عليه  وهييمن  الضيقة، 

ويسري يف اجتاه التزلف للحكام.

مالحظة  عملية  الضيقة«  »النظرة  ب ـ  وأقصد 
احلدث منفصاًل عن جذوره وأسبابه، ثم عن نتائجه 

وآثاره.

-وبكلمة اأو�شح واأ�شرح:

احلكام  تاريخ  ـ  األكثر  يف  ـ  هو  لدينا  ما  إن 
قد  فإنه  هــذا،  احلكام  تاريخ  وحتى  والسالطني، 
يعكس  أن  يستطيع  وال  وممسوخًا،  هًا  مشوَّ جاء 
بأمانة وَحَيدٍة الصورة احلقيقية حلياهتم ولترصفاهتم 
خ كان ال يسجل إال ما يتوافق  ومواقفهم؛ ألن املؤرِّ
وخيدم  ميوله،  مع  وينسجم  احلــاكــم،  هــوى  مع 
يعتقده  للواقع، وملا  مصاحله، مهام كان ذلك خمالفًا 

املؤرخ نفسه ويميل إليه.

هيتم  خ  املؤرِّ رأينا  إذا  نفاجأ  ال  فإننا  هنا،  ومن 
وصف  يف  القول  فيسهب  وحقرية،  تافهة  بأمور 
جملس رشاب، أو منادمة ألمري أو حاكم، أو خيتلق 
أحداثًا، أو شخصيات ال وجود هلا، ثم هُيمل أحداثًا 

يتجاهل شخصيات هلا مكانتها وأثرها  أو  خطرية، 
أمــورًا  يشوه  أو  ــة،  األم ويف  التاريخ،  يف  العميق 
أو حييطها  أو من غريه،  صدرت من احلاكم نفسه، 
من  هالة  حوهلا  ويثري  بالكتامن،  ـ  آلخر  أو  لسبب  ـ 

اإلهبام والغموض.

- درا�شة التاريخ:

إذن، فال بد ملن يريد دراسة التاريخ واالستفادة 
من الكتب التارخيية والرتاثية، من أن يقرأها بحذر 
ووعي، وبدقة وتأمل، حتى ال يقع يف فخ التضليل 

والتجهيل.

كل  عىل  وقلبه  عينيه  يفتح  أن  من  له  بد  فال 
يستنطقها،  أن  املستطاع  قدر  وحياول  به،  متر  كلمة 
تؤيده  مما  الواقع،  مع  ينسجم  ما  منها  ويستخلص 
يتوقف  أو  ويرفض  املتضافرة،  والشواهد  الدالئل 
امليول  عليه  وأثرت  األهواء،  به  تالعبت  ما  كل  يف 

والعصبيات.

وليس ذلك باألمر اليسري والسهل، والسيام فيام 
يرتبط بتاريخ اإلسالم األول الذي هبت عليه رياح 
به  وعبثت  الظاملة،  والعصبيات  الرخيصة  األهواء 
أيدي احلاقدين، وابتزت منه رواءه وصفاءه إىل حد 

كبري وخطري.

]الصحيح من سرية النبي األعظم[
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قفل  احلــج[  مناسك   اهلل رســول  قىض  ملا 
راجعًا إىل املدينة فوصل إىل املوضع املعروف بغدير 
احلجة سنة عرش من  الثامن عرش من ذي  يوم  خم 
رابغ  بناحية  اجلحفة  من  قريب  مكان  وهو  اهلجرة 
ذاك  إذ  بموضع  وليس  االرشـــاد:  يف  املفيد  قــال 
يصلح للنزول لعدم املاء فيه واملرعى فنزل به ونزل 
هذا  يف  نزوله  سبب  وكــان  قــال:  معه،  املسلمون 
املكان نزول القرآن عليه بنصبه أمري املؤمنني عيل بن 
أيب طالب خليفة يف األمة من بعده . وقد كان تقدم 
الوحي إليه يف ذلك من غري توقيت فأخره حلضور 
وقت يأمن فيه االختالف منهم عليه وعلم اهلل عز 
كثري من  عنه  انفصل  ان جتاوز غدير خم  أنه  وجل 
جيمعهم  أن  اهلل  فأراد  وبوادهيم  بلداهنم  إىل  الناس 
فأنزل  فيه  عليهم  احلجة  وتأكيد  عليه  النص  لسامع 
ِزَل إَِليمَْك  ُسوُل َبلِّغمْ َما ُأنمْ ا الرَّ َ اهلل تعاىل عليه : ﴿َيا َأيُّ
عيل  استخالف  يف  67[يعني  ]املائدة:  ��َك﴾  َربِّ ِمنمْ 
َت  َبلَّغمْ َفاَم  َعلمْ  َتفمْ مْ  َل ﴿َوإِنمْ   . عليه  باإلمامة  والنص 
الفرض  فأكد  النَّاِس﴾  ِمَن  ِصُمَك  َيعمْ َواهللَُّ  ِرَساَلَتُه 
عليه بذلك وخوفهم من تأخري األمر فيه وضمن له 
ونزل  املكان  بذلك  فنزل  منه  الناس  العصمة ومنع 
فأمر  احلر  شديد  قائظًا  يومًا  وكان  حوله  املسلمون 
الرحال  بجمع  وأمر  حتتها  ما  فقم  هناك  بدوحات 
ووضع بعضها فوق بعض ثم أمر مناديه فنادى يف 
إليه  رحاهلم  من  فاجتمعوا  جامعة  الصالة  الناس 
احلر  شدة  من  قدميه  عىل  رداءه  ليلف  أكثرهم  وإن 
فلام اجتمعوا صعد عىل تلك الرحال حتى صار يف 

ذروهتا ودعا أمري املؤمنني فرقى معه حتى قام عن 
يمينه ثم خطب الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ووعظ 
فأبلغ يف املوعظة ونعى إىل األمة نفسه وقال: »إين قد 
دعيت ويوشك أن أجيب وقد حان مني خفوق من 
به لن  بني أظهركم وإين خملف فيكم ما أن متسكتم 
تضلوا من بعدي كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي فإنام 
بأعىل  نادى  ثم  يردا عيل الوض«،  يفرتقا حتى  لن 
بأنفسكم«، قالوا:  صوته: »أ لست أوىل بكم منكم 
بضبعي  أخذ  وقد  النسق  عىل  هلم  فقال  بىل  اللهم 
إبطيهام:  بياض  بان  حتى  فرفعهام   املؤمنني أمري 
من  واِل  اللهم  مواله  عيل  فهذا  مواله  كنت  »فمن 
وااله وعاد من عاداه وانص من نصه واخذل من 
خذله«؛ ثم نزل وكان وقت الظهرية فصىل ركعتني 
الظهر فصىل  فأذن مؤذنه لصالة  الشمس  ثم زالت 
هبم الظهر وجلس يف خيمته وأمر عليًا أن جيلس يف 
خيمة له بازائه وأمر املسلمني أن يدخلوا عليه فوجًا 
املؤمنني  بإمرة  عليه  ويسلموا  باملقام  فيهنوه  فوجًا 
الناس ذلك كلهم وأمر أزواجه وسائر نساء  ففعل 
عليه  ويسلمن  عليه  يدخلن  أن  معه  ممن  املؤمنني 
هتنئته  يف  أطنب  فيمن  وكان  ففعلن  املؤمنني  بإمرة 
باملقام عمر بن اخلطاب وأظهر له من املرسة به وقال 
فيام قال: بخ بخ لك يا عيل أصبحت موالي وموىل 

كل مؤمن ومؤمنة..

]أعيان الشيعة[
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الأب:

احلادي  اإلمام  فهو   املنتظر اإلمام  أبو  أما 
احلــســن  اإلمـــــام   اهلدى ــة  ــم أئ مـــن  عـــرش 
العسكري الذي هو من مصادر الفكر والوعي 
يف دنيا اإلسالم ومن سادات املتقني واملنيبني إىل اهلل 
شخصية  أعظم   - املؤرخني  بإمجاع   - وهو  تعاىل 
املطلق  الزعيم  كان  ولقد  عرصه  يف  فذة  إسالمية 
الذي  العبايس  للحكم  واملعادية  املعارضة  للجبهة 
وقد  الناس  حلقوق  وتنكر  واجلور  الظلم  عىل  بني 
تعرض اإلمام للسجن واالضطهاد وفرضت عليه 
السلطة اإلقامة اجلربية يف )سامراء( ومنعت شيعته 

منعا باتا من االتصال به..

الأم:

أما أم اإلمام املنتظر فريجع نسبها إىل أعظم 
شخصية يف الروم - حسبام رصح به بعض الرواة - 
فهي بنت )يشوع( الذي ينتهي نسبه إىل قيرص ملك 
الروم كام أن أمها ينتهي نسبها إىل شمعون الذي هو 

أحد أوصياء السيد املسيح ومن حواريه)1(.

نساء  سيدات  من  الزكية  السيدة  هذه  وكانت 
املسلمني يف عفتها وإيامهنا وطهارهتا ويكفيها سموًا 
وفخرًا أهنا كانت وعاء ألعظم مصلح اجتامعي يف 

التاريخ بعد أجداده العظام.

 وكانت تقابل يف بيت زوجها اإلمام احلسن
من  به  تتمتع  ملا  وذلك  والتكريم  احلفاوة  بمنتهى 

)1( بحار األنوار : ج13 /ص 5.

السيدة  كانت  كام  الصفات  وماسن  الذات  سمو 
أحاطها  فقد  وتعظمها  جتلها  اإلمــام  عمة  اجلليلة 

اإلمام علام بأن اإلمام املنتظر سيكون منها .

ا�شمها ال�شريف:

الزكية  السيدة  هلذه  كريمة  أسامء  الرواة  ونقل 
املعظمة كانت تسمى هبا وهي: 

)1 - سوسن ، 2 - رحيانة ، 3 - نرجس، 

هبذا  سميت  وإنــام  مخــط(   -  5  ، صقيل   -  (
االسم ألهنا قد اعرتاها النور واجلالء بسبب محلها 

.)2(باإلمام

الثناء عليها:

من  كوكبة   اهلدى أئــمــة  عــن  ـــرت  وأث
األحاديث يف الثناء عىل هذه السيدة الزكية واإلشادة 

هبا ومن بينها هذه األخبار:

1 - خطب اإلمام أمري املؤمنني بعد انتهائه 
يف  أدىل  وقــد  )النهروان(  يف  ــوارج  اخل حــرب  من 
خطابه ببعض املالحم وعرض موضوع خروج 
اإلمام املهدي وقد أثنى عىل السيدة الكريمة أمه 
بنص  أبش  تنتظر؟  متى  الماء،  خرية  بن  »يا  قال: 

قريب من رب رحيم«)3(.

2 - روى أبو بصري قال: قلت أليب عبد اهلل: 

يا بن رسول اهلل، من القائم منكم أهل البيت؟ 

)2( مرآة الزمان.
)3(ينابيع املودة.
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فقال: »يا أبا بصري هو اخلامس من ولد ابني موسى 
ذلك ابن سيدة الماء يغيب غيبة يرتاب فيه املبطلون 
مشارق  يده  عىل  اهلل  فيفتح  وجل  عز  اهلل  يظهره  ثم 

األرض ومغاربا«)1(.

3 - روى ممد بن عصام بسنده عن أيب بصري 
 اهلل عبد  أيب  اإلمام  أو  جعفر  أيب  اإلمام  عن 
وشامة  رأسه  يف  شامة  عالمتان:  »بالقائم  قال:  أنه 
خرية  واب��ن  سبية  ابن  اآلس  ورق��ة  مثل  كتفيه  بني 

الماء«)2(.

أثرت  قد  األحــاديــث  هــذه  أمثال  من  وكثري 
البيت وهي تشيد بمكانة هذه  أئمة أهل  عن 
أمة  أهنا  منزلتها  بسمو  يرض  وال  الكريمة  السيدة 
فقد هدم اإلسالم احلواجز بني البرش واعترب التاميز 

بالتقوى وطاعة اهلل تعاىل ال بغريها.

م�شرق النور:

وأرشقت سامء الدنيا بالوليد العظيم واملصلح 
األكرب الذي يعيد لإلسالم هبجته ونعمته عىل الناس 
وكان  والطغيان  اجلور  ظلامت  من  اإلنسان  وينقذ 
من عظيم ألطاف اهلل عليه وعنايته به أن أخفى محله 
عمران،  بن  موسى  نبيه  والدة  أخفى  كام  ووالدته 
احلسن  الــزكــي  اإلمـــام  أن  املــؤرخــون  روى  فقد 
حكيمة  اجلليلة  السيدة  عمته  دعا   العسكري
العلويات  من  وهي   اجلواد ممد  اإلمــام  بنت 
العاملني  نساء  سيدة  جدهتا  تضارع  التي  العابدات 

)1( كامل الدين: ص5)3.
)2( غيبة النعامين:ص)22.

فاطمة الزهراء يف عفتها وطهارهتا فلام مثلت 
عنده قابلها اإلمام بمزيد من احلفاوة والتكريم وقال 
هلا: »يا عمة اجعيل الليلة إفطارك عندي، فإن اهلل عز 
وجل سيرسك بوليه وحجته عىل خلقه، خليفتي من 

بعدي...«.

الفرح  من  موجات  حكيمة  السيدة  وغمرت 
فداك  قائلة: »جعلت  اإلمام  إىل  والتفتت  والرسور 

يا سيدي اخللف ممن؟...«.

فقال هلا اإلمام: » من سوسن...«)3(.

تر  فلم  سوسن  إىل  حكيمة  السيدة  ونظرت 
عليها أثرا للحمل فقالت لإلمام »إنا غري حامل«، 

فتبسم وقال هلا:

فإن  الفجر يظهر لك با البل  »إذا كان وقت 
أم موسى ل يظهر با البل ول يعلم با  مثلها مثل 
أحد إىل وقت والدهتا ألن فرعون كان يشق بطون 
الباىل يف طلب موسى وهذا نظري موسى«))(  وقامت 
السيدة حكيمة من عند اإلمام فلام حان وقت صالة 
املغرب والعشاء أدت الصالتني ثم تناولت اإلفطار 
مع السيدة سوسن، وبعد ذلك عمدت إىل فراشها 
تر  فلم  سوسن  إىل  ونظرت  استيقظت  ثم  فنامت، 
عليها أثر الوالدة وملا حل اهلزيع األخري من الليل، 
الركعة  بلغت  وحينام  الليل،  صالة  فأدت  هنضت 
سوسن  السيدة  وثبت  الوتر،  صالة  وهي  األخرية 
منها  الفراغ  وبعد  الليل،  صالة  فأدت  فزعة  وهي 

)3( بحار األنوار : ج13 /ص 5.
))( بحار األنوار : ج13 /ص 10.
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حكيمة  السيدة  نحوها  وبادرت  بالطلق،  أحست 
قائلة: »هل حتسني شيئًا؟«.

أمرا  ألجد  »إين  واضطراب:  بفزع  فأجابتها 
شديدا..«.

قائلة:  وحنان  بعطف  حكيمة  السيدة  وقابلتها 
»ال خوف عليك إن شاء اهلل..«.

ولــدت  حتى  الــوقــت  مــن  قليل  يمض  ومل 
العظيم، الذي سيطهر األرض من  سوسن وليدها 
رجس الطغاة وجور املستبدين، ويقيم حكم اهلل يف 

األرض.

يكون  ما  كأشد  الزكي  احلسن  اإلمــام  وفــرح 
الظاملني  مقالة  يرد  وجعل  املبارك،  بوليده  الفرح 
من حكام بني العباس الذين زعموا أهنم سيقتلونه 
أنم  الظلمة  »زع��م  قائال:  النسل،  من  وحيرمونه 
قدرة  رأوا  فكيف  النسل،  هذا  ليقطعوا  يقتلونني 

اهلل...«)1(.

مرا�شيم الولدة:

أبيه  إىل  العظيم  الوليد  حكيمة  السيدة  ومحلت 
من  بمزيد  فاستقبله   العسكري احلسن  اإلمام 
الوالدة  مراسيم  عليه  وأجرى  والرسور،  االبتهاج 
الرشعية فأذن يف أذنه اليمنى وأقام يف اليرسى فكان 
إال  إله  »ال  أكرب«،  »اهلل  سمعه:  خيرتق  صوت  أول 

اهلل«.

الوجود  رس  هي  التي  الكلامت  هبذه  غذاه  لقد 

)1( بحار األنوار : ج13 /ص 10.

يف  ورست  قلبه،  مــألت  وقــد  األنبياء،  وأنــشــودة 
عواطفه ومشاعره، ونطق الوليد كام نطق قبله عيسى 
َنُمنَّ  بن مريم نطق باآلية الكريمة: ﴿َوُنِريُد َأنمْ 
ًة  َأئِمَّ َعَلُهممْ  َوَنجمْ ِض  َرمْ األمْ يِف  ِعُفوا  ُتضمْ اسمْ الَِّذيَن  َعىَل 
َوُنِرَي  ِض  َرمْ األمْ يِف  ممْ  َلُ َن  َوُنَمكِّ  المَْواِرثنَِي َعَلُهُم  َوَنجمْ
ا ِمنمُْهممْ َما َكاُنوا َيمَْذُروَن﴾. َن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَ َعومْ فِرمْ

لقد ولد ويل اهلل وحجته عىل عباده هبذه الصورة 
من اخلفاء والكتامن خوفا عليه من السلطة العاتية، 
لتقيض  املراقبة  تكون  ما  كأشد  تراقبه  كانت  التي 

عليه.

فقبلته  املبارك  الوليد  حكيمة  السيدة  وتناولت 
قط  شممت  ما  طيبة  رائحة  منه  »شممت  وقالت: 

أطيب منها«، وأخذه اإلمام من يدها ثانية وقال: 

يف  كن  موسى،  أم  استودع  الذي  »أستودعك 
دعة اهلل وسرته وكنفه، وجواره..«.

وخاطب اإلمام عمته قائال:

وال  املولود،  هذا  خرب  واكتمي  أمه،  إىل  »رديه 
ختربي به أحدا حتى يبلغ الكتاب أجله..«)2(.

اإطعام عام:

والدة  بعد   الزكي احلسن  اإلمــام  ــر  وأم
وليده املبارك برشاء كميات كثرية من اللحم واخلبز 
بسبعني  عنه  عق  كام  سامراء)3(  فقراء  عىل  فوزعت 
إبراهيم،  صاحبه  إىل  منها  بأربعة  وبعث  كبشا، 

)2( بحار األنوار : ج13 /ص 7.

)3( بحار األنوار : ج13 /ص 3.
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وكتب إليه بعد البسملة:

»هذه عن ابني حممد املهدي، كل منها وأطعم من وجدت من شيعتنا«)1(.

تبا�شر ال�شيعة بولدته:

الفرح  من  موجات  وغمرهتم   املنتظر اإلمام  خلقه  عىل  اهلل  حجة  إمامها  بوالدة  الشيعة  وتبارشت 
والرسور بوالدته وكان من الذين برشوا به محزة بن أيب الفتح فقد قيل له: البرشى ولد البارحة مولود أليب 

ممد وأمر بكتامنه..

التهاين بولدته:

وعمت الفرحة الكربى بوالدة اإلمام مجيع األوساط الشيعية وقد انربى مجع من األعالم واألخبار 
إىل اإلمام الزكي احلسن فهنؤوه بوالدة وليده وكان ممن هنأه احلسن بن احلسني العلوي قال: دخلت عىل 
الشيعة يف مجيع عصورها  ب  )رس من رأى()2(، وال زالت  القائم  ابنه  أيب ممد احلسن بن عيل فهنأته بوالدة 
هينئ بعضهم بعضًا بعيد والدته األغر وقد انربى شعراؤهم إىل إظهار فرحهم بعيد ميالده يقول الشيخ ممد 

الساموي:

ـــن مــولــد ـــرت ع ـــف ـــد أس ــة ق ــل ــي ـــا ل ــنيي ـــه وطـــــاب احل ــــرب الــــزمــــان ب ط

ــــرق الـــعـــىل وتــبــيــنــت ــت ط ــج ــل ــب الــديــنوت مــنــه  وأضــــــاء  اهلـــــدى  آي 

ــــ ـــد اإلســــــالم واإليــــــامن وال ـــوط ــنيوت ــك ــم ــت ـــتــبــيــان واإلمـــــكـــــان وال

)طيبة( و  احلــــرام(  )الــبــيــت  ــارش  ــب ومـــعـــاقـــل مـــن بــعــدهــا وحــصــون وت

الـ النشأة  ضمري  وبــدا  اهلــدى  ــح  املـــخـــزون وض ـــــا  رسه ــــر  ــــه وأظ أوىل 

ــــذي مـــن أجــلــه ــــود ال ــض اجل ــاي ــف ــن وت ــوي ــك ــت ــــوجــــود وكـــــون ال قــــام ال

ــم ــائ ـــــة ق ـــــام ـــوة واإلم ـــب ـــن ـــني)3(هيـــنـــئ ال ـــك ـــق مــــرفــــوع املــــنــــار م ـــاحل ب

]حياة اإلمام املهدي[

)1( بحار األنوار : ج13 /ص 10.
)2( الغيبة للطويس: ص 138.

)3( منن الرمحن: ج 2 / ص233.
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لقد عمل الر�شول الأعظم، م�شافًا اإىل تو�شية اأتباعه الهتمام برتبية الأطفال وبذل العناية 

البالغة باإحياء ال�شخ�شية فيهم، على تطبيق جميع النكات والدقائق الالزمة بالن�شبة اإىل اأولده، 

فقد بعث فيهم ال�شخ�شية الكاملة منذ ال�شغر. 

الشيخ محمد تقي فلسفي
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األيام  منذ  أطفاله  يراقب   كان لقد 
األوىل للوالدة، فالرضاع، فاألدوار األخرى 
خطوة خطوة، ويرشدهم إىل الفضائل العليا 
ما  حسب  ويكرمهم  حيرتمهم  املثىل،  والقيم 

يليق هبم من درجة تكاملهم الروحي. 

وأهم من ذلك أنه كان ال يقرص اهتاممه 
أطفال  برتبية  بل كان هيتم  فقط،  اطفاله  عىل 
مربيًا  ـ  الواقع  يف  ـ  كان  فقد  أيضًا،  اآلخرين 
أيضًا،  املسلمني  ألطفال  عطوفًا  وأبًا  عظياًم 
الفاضلة  الشخصية  إلحياء  يسعى  وكــان 
فيهم قدر املستطاع وعىل سبيل الشاهد نذكر 
نامذج من سلوكه يف تربية أوالده وأوالد 

املسلمني أيضًا.

بن  العباس  زوجة  الفضل  أم  عن  روي 
قالت:  ـ   احلسني مرضعة  ـ  املطلب  عبد 
»أخذ مني رسول اهلل حسينًا أيام رضاعه 
بعنف  ثوبه، فأخذته  ماًء عىل  فأراق  فحمله، 
حتى بكى. فقال: مهاًل يا أم الفضل، إن 
هذه االراقة املاُء يطهرها، فأي يشء يزيل هذا 

الغبار عن قلب السني؟«)1(.

البلل  يف  ترى   احلسني مرضعة  إن 
ذلك  ـ شأنه يف  جده  ثوب  احدثه عىل  الذي 
ولذلك  منافيًا،  عماًل  ـ  األطفال  سائر  شأن 
يف  بعنف   اهلل رسول  يد  من  تأخذه  فهي 
مع   النبي سلوك  خيالف  ذلــك  أن  حني 

)1( هدية األحباب: ص 176.

بصورة  احلسني  كبده  فلذة  ومع  األطفال، 
خاصة.

فالطفل الرضيع يدرك العطف واحلنان، 
بالرغم من ضعف  والغلظة  احلدة  يدرك  كام 
للحنان  يرتاح  فهو  ولذلك  وجسده،  روحه 
التي  اآلثار  ان  واخلشونة.  الغلظة  من  ويتأمل 
الطفل وخيمة  املريب يف قلب  ترتكها خشونة 
وحتطيم  حتقريه  إىل  تــؤدي  إهنا  بحيث  جــدًا 
النفسية  احلالة  هذه  ــة  إزال وإن  شخصيته، 
الرسول  فإن  ولذلك  بمكان.  الصعوبة  من 
إن   :احلسني ملرضعة  يقول   األعظم
يزيل غبار  املاء، ولكن أي يشء  ثويب يطهره 

الكدر؟

الر�شول الأعظم واأطفال النا�ص:

تنال  كانت  نفسها  الرتبوية  الرعاية  هذه 
ينبه  فقد كان  املسلمني بصورة عامة،  أطفال 
اآلباء إىل واجباهتم يف احلاالت املناسبة، فقد 
بالصبي  يؤتى   وكان« احلديث:  يف  جاء 
الصغري ليدعو له بالربكة أو ليسّميه. فيأخذه 
بال  فربام  ألهله.  تكرمة  حجره  يف  فيضعه 
الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حني بال. 
حتى  فيدعه  بالصبي  تزرموا  »ال   :فيقول
تسميته.  أو  دعائه  من  يفرغ  ثم  بوله،  يقيض 
يتأذى  أنه  يرون  وال  فيه،  أهله  رسور  فيبلغ 
ببول صبيهم، فإذا انصفوا غسل ثوبه«)2(، يف 

)2( بحار األنوار- للعالمة املجليس: ج153/6.
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هذا احلديث ثالث نقاط جديرة باملالحظة:

كان  األعــظــم  ــول  ــرس ال األوىل: أن 
يستغل مجيع األساليب والوسائل الحرتام 
احتضان  ذلك  ومن  وتكريمهم،  املسلمني 
بــكــل حــنــان وعطف  ــع  ــرض ال أطــفــاهلــم 
النبي  أهداف  فأحد  بالشفقة،  ومعاملتهم 
يف عمله هذا هو تكريم أولياء األطفال كام 
ورد الترصيح بذلك يف احلديث... »تكرمة 

ألهله«.

حلاجته  طبقًا  يبول  الطفل  ان  الثانية: 
الطبيعية وأداًء لعمل فطري، وال يدرك يف 
استياءه.  أو  املجتمع  استحسان  هذا  عمله 
تغلظوا  ال  يقول:   الرسول فإن  ولذلك 
معه وال متنعوه من التبول، دعوه حرًا. وال 
ما  إمساك  عىل  الطفل  إجبار  أن  يف  شك 

تبقى من بوله خيالف القواعد الصحية.

الوالدين وغلظتهام  الثالثة: إن خشونة 
تؤدي اىل حتقري الطفل وإيذائه وإن االهنيار 
طيلة  سيئة  نتائج  إىل  يؤدي  للطفل  النفيس 
أيام العمر. فعىل الراغبني يف تنشئة أطفاهلم 
بصورة صحيحة أن حيذروا من إثارة غبار 

التأمل واالستياء يف الضمري الباطن هلم.

:الر�شول الأعظم واحل�شن

 يتجىل مدى اهتامم الرسول األعظم
يقول  التالية.  الرواية  من  أوالده  بتكريم 

الراوي: 

واحلسن  صــالة  إىل   النبي »دعــي 
جنبه  مقابل   النبي فوضعه  به،  متعلق 
السجود، فرفعت  فلام سجد أطال  وصىل. 
رأيس من بني القوم فإذا احلسن عىل كتف 
يا  القوم:  له  قال  سلم  فلام   ،اهلل رسول 
هذه  صالتك  يف  سجدت  لقد  رســـول، 
يوحى  كأنام  تسجدها،  كنت  ما  سجدة 
إليك. فقال: ل يوح إيل، ولكن ابني كان عىل 

كتفي، فكرهت أن اعجله حتى نزل«.)1(

ولده  جتــاه   النبي من  العمل  هــذا 
الصغري أمام مأل من الناس نموذج بارز من 
 الرسول ان  الطفل.  تكريم  يف  سلوكه 

عمل أقىص ما يمكن من احرتام الطفل.

حيوزون  أيضًا  الناس  أطفال  كان  لقد 
ــد اإلســـالم  ــائ ــن ق ــاًم م ــكــري احـــرتامـــًا وت
العناية  مــن  هلــم  يــبــذل  وكـــان  العظيم، 
يبذله  ما  وعواطفهم  الروحية  بمشاعرهم 
أنه   الصادق اإلمـــام  فعن  ألوالده. 
بالناس  وآله  عليه  اهلل  رسول  »صىّل  قال: 
األخريتني.  الركعتني  يف  فخفف  الظهر 
حدث  هل  ال��ن��اس:  له  ق��ال  ان��صف  فلام 
قالوا:  ذاك  وما  ق��ال:  ح��دٌث؟  الصالة  يف 
فقال لم:  الركعتني األخريتني.   خّففت يف 

)1( بحار األنوار -للعالمة املجليس: ج82/10.
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أما سمعتم رصاخ الصبي؟«)1(.
يف  يطيل  العظيم  النبي  نجد  وهكذا 
يف  وخيّفف  ــارة،  ت للطفل  تكرياًم  سجدته 
أخرى،  تــارة  أيضًا  للطفل  تكرياًم  صالته 
يف  التأكيد  يريد  الصورتني  كلتا  يف  وهــو 
املسلمني  وتعليم  الصبي  شخصية  احرتام 

طريق ذلك..
لقد كان أطفال املسلمني أيضًا متمتعني 

هبذا االحرتام والعطف من النبي أيضًا.
فيتلقاه  السفر،  مــن  يقدم   كان«
فريفعون  هبم  يأمر  ثم  هلم،  فيقف  الصبيان 
إليه فريفع منهم بني يديه ومن خلفه، ويأمر 
يتفاخر  فربام  بعضهم.  حيملوا  أن  أصحابه 
الصبيان بعد ذلك، فيقول بعضهم لبعض: 
محلني رسول اهلل بني يديه، ومحلك أنت 
أن  أصحابه  أمر  بعضهم:  ويقول  وراءه، 

حيملوك وراءهم«)2(.
كانوا  األطفال  أن  جليًا  يظهر  سبق  مما 
وكانوا  الــســارة،  املناظرة  هبــذه  يتمتعون 
فال  املمتاز  السلوك  هلــذا  كثريًا  يفرحون 
كانوا  بل  الطيبة،  اخلــواطــر  تلك  ينسون 
بتقدم  ويتفاخرون  بعد  فيام  عنها  يتحدثون 
رتبة بعضهم عىل بعض بمقدار تكريم النبي 

هلم.

)1( الكايف -لثقة اإلسالم الكليني: ج8/6).
البيضاء - للفيض الكاشاين:  ج3/  )2( املحجة 

.366

يقولون: ان األطفال يستأثرون باهتامم 
جماالً  تشغل  تربيتهم  وان  احلارض،  العرص 
واسعًا من تفكري احلكومة والشعب. أفهل 
يمكن أن يبلغ اهتاممهم باألطفال، الدرجة 
هبم  األعظم  الرسول  اهتامم  بلغها  التي 

وتكريمه هلم؟!
الدولة  والقادة يف  الزعامء  ان  يقولون: 
ودور  األطفال  ريــاض  ــزورون  ي املتمدنة 
مع  ساعتني  أو  ساعة  ويقضون  األيــتــام 
صور  ويلتقطون  فيحتضنوهنم  األطفال، 
ويكتبون  الصحف  يف  ينرشوهنا  ثم  معهم 
هذا  ومــن  ذلــك  حــول  املطولة  املــقــاالت 
الطريق يفهمون الرأي العام بمدى عطفهم 
واحرتامهم جتاه األطفال من استقباهلم عىل 
أتم البساطة والعطف يف الطرق والشوارع 

ومحلهم عىل كتفه ؟!
ــول  ــرس ـــإن ال ــة ف وبـــصـــورة أســاســي
األعظم كان يعامل مجيع األطفال سواء 
كانوا أبناءه أو أبناء غريه بالشفقة والعطف 
»والتلطف  احلديث:  واحلنان. وقد جاء يف 

بالصبيان من عادة الرسول«)3(.
]الطفل بني الوراثة والرتبية[

)3( املصدر السابق.
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باَِم  النَِّساء  َعىَل  اُموَن  َقوَّ َجاُل  ﴿الرِّ تعاىل:  يقول 
ممْ  َواِلِ َأممْ ِمنمْ  َأنَفُقوامْ  َوباَِم  َبعمٍْض  َعىَل  َضُهممْ  َبعمْ اهللُ  َل  َفضَّ
ما  هو  بعض  عىل  بعضهم  اهلل  فضل  بام  املــراد   ،﴾..
يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع عىل النساء، 
من  عليه  يتفرع  وما  فيهم،  التعقل  قوة  زيــادة  وهو 
الشدائد يف األعامل  البأس والقوة والطاقة عىل  شدة 
ونحوها فإن حياة النساء حياة عاطفية مبنية عىل الرقة 
يف  انفقوه  ما  أمواهلم  من  أنفقوا  بام  واملراد  واللطافة، 

مهورهن ونفقاهتن..

يف  النساء  قبيل  عىل  الرجال  قبيل  قيمومة  إن 
بينهام  املشرتكة  العامة  باجلهات  تتعلق  إنام  املجتمع 
املرتبطة بزيادة تعقل الرجل وشدته يف البأس، وهي 
جهات احلكومة والقضاء واحلرب من غري أن يبطل 
الفردية،  االرادة  يف  االستقالل  من  للمرأة  ما  بذلك 
شاءت  ما  وتفعل  أحبت  ما  تريد  بأن  نفسها  وعمل 
من  يشء  يف  يعارضها  أن  للرجل  حيق  أن  غري  من 
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ذلك يف غري املنكر فال جناح عليهم فيام فعلن 
الرجل  قيمومة  باملعروف، كذلك  انفسهن  يف 
متلكه  فيام  املــرأة  تنفذ  ال  بأن  ليست  لزوجته 
املرأة يف  أن ال تستقل  إرادة وال ترصف، وال 
والدفاع  واالجتامعية،  الفردية  حقوقها  حفظ 
عنها، والتوسل إليها باملقدمات املوصلة اليها، 
ينفق  ما  ينفق  كان  إذا  الرجل  أن  معناها  بل 
تطاوعه  أن  فعليها  االستمتاع  بإزاء  ماله  من 
وتطيعه يف كل ما يرتبط باالستمتاع واملبارشة 
عند احلضور، وأن حتفظه يف الغيب فال ختونه 
متتع  وأن  غريه،  فراشه  توطئ  بأن  غيبته  عند 
التمتع  الزوج  لغري  ليس  ما  نفسها  من  لغريه 
يدها  فيام وضعه حتت  بذلك، وال ختونه  منها 
االزدواج  ظرف  يف  عليه  وسلطها  املال،  من 

واالشرتاك يف احلياة املنزلية.

اُت َقانَِتاٌت﴾ أي ينبغي  اِلَ فقوله: ﴿َفالصَّ
وإذا  الصالح،  وصف  ألنفسهن  يتخذن  أن 
قانتات، أي جيب  كن صاحلات فهن ال مالة 
فيام  دائمة  إطاعة  أزواجهن  ويطعن  يقنتن  أن 
وجيب  بالتمتع،  مساس  له  مما  منهن  أرادوا 
ما هلم من  عليهن أن حيفظن جانبهم يف مجيع 

احلقوق إذا غابوا.

فالظاهر  اهللُ﴾،  َحِفَظ  ﴿بِ��اَم  قوله:  وأما 
إهنن  واملعنى:  لآللة  والباء  )ما( مصدرية،  أن 
قانتات ألزواجهن حافظات للغيب بام حفظ 
اهلل هلم من احلقوق حيث رشع هلم القيمومة، 

وأوجب عليهن اإلطاعة وحفظ الغيب هلم.

العقل  جلانب  الكريم  ــقــرآن  ال تقوية 
اهلوى  عىل  إياه  وترجيحه  السليم،  اإلنساين 
واتباع الشهوات، واخلضوع حلكم العواطف 
يف  وترغيبه  وحضه  ــادة  احل واإلحساسات 
اتباعه، وتوصيته يف حفظ هذه الوديعة اإلهلية 
إىل  حاجة  وال  عليه،  سرت  ال  مما  الضيعة  عن 
إيراد دليل كتايب يؤدي إليه فقد تضمن القرآن 
آيات كثرية متكثرة يف الداللة عىل ذلك ترصحيا 

وتلوحيا وبكل لسان وبيان.

العواطف  أمر  ذلك  مع  القرآن  ومل هيمل 
التي  اجلميلة  آثارها  ومهام  الطاهرة،  احلسنة 
املجتمع  صلب  هبا  ويقوم  الفرد،  هبا  يرتبى 
 ﴾ َبيمْنَُهممْ ُرمَحاُء  اِر  المُْكفَّ َعىَل  اُء  ﴿َأِش��دَّ كقوله: 
َوَجَعَل  إَِليمْها  ُكنُوا  ﴿لَِتسمْ وقوله:   ،29 الفتح 

ًة﴾: الروم 21، وقوله:  َ ًة َوَرمحمْ َبيمْنَُكممْ َمَودَّ

َرَج لِِعباِدِه  َم ِزينََة اهللِ الَّتِي َأخمْ ﴿ُقلمْ َمنمْ َحرَّ
لكنه   ،32 األعراف  ِق﴾  زمْ ال��رِّ ِمَن  َوالطَّيِّباِت 
عدهلا باملوافقة حلكم العقل فصار اتباع حكم 

هذه العواطف وامليول اتباعا حلكم العقل.

العقل  ان من حفظ اإلسالم جلانب  ]و[ 
مجيع  أن  ذلــك  عىل  املرشعة  أحكامه  وبنائه 
تبطل  التي  واألخـــالق  واألحـــوال  ــامل  األع
يف  خبطه  وتوجب  حكمه  يف  العقل  استقامة 
كرشب  املجتمع  لشؤون  وتقويمه  قضائه 
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الغررية  املعامالت  وأقــســام  والــقــامر  اخلمر 
ذلك  كل  والغيبة  واالفرتاء  والبهتان  والكذب 

مرمة يف الدين.

املقدار  هذا  من  حيدس  املتأمل  والباحث 
أن من الواجب أن يفوض زمام األمور الكلية 
أن  ينبغي  التي  االجتامعية  العامة  واجلهات 
حكومة  من  فيها  وجيتنب  التعقل  قوة  تدبرها 
احلكومة  كجهات  النفسانية  وامليول  العواطف 
العقل  بمزيد  يمتاز  من  إىل  واحلرب  والقضاء 
قبيل  وهــو  الــعــواطــف،  حكم  فيه  ويضعف 

الرجال دون النساء.

ج��اُل  ﴿ال��رِّ تعاىل:  اهلل  قــال  كذلك،  وهــو 
هي  التي  النبوية  والسنة  النِّساِء﴾  َعىَل  اُموَن  َقوَّ
كذلك،  ذلك  بينت  القرآنية  البيانات  ترمجان 
وسريته جرت عىل ذلك أيام حياته فلم يولِّ 
امرأة عىل قوم وال أعطى امرأة منصب القضاء 
أن  إىل  دعوهتن  بمعنى  غــزاة  إىل  دعاهن  وال 

يقاتلن.

التعليم  كجهات  اجلهات  من  غريها  وأما 
والعالج  والتمريض  واملــكــاســب  والتعلم 
مداخلة  فيها  العمل  نجاح  ينايف  ال  مما  وغريها 
والسرية  ذلــك،  السنة  متنعهن  فلم  العواطف 
النبوية متيض كثريا منها، والكتاب أيضا ال خيلو 
فإن ذلك  إجازة ذلك يف حقهن  من داللة عىل 
يف  والعمل  اإلرادة  حرية  من  أعطني  ما  الزم 
إلخراجهن  معنى  ال  إذ  احلياة  شؤون  من  كثري 

هلن  امللك  وجعل  الــرجــال،  ــة  والي حتت  من 
بحياهلن ثم النهي عن قيامهن بإصالح ما ملكته 
أيدهين بأي نحو من اإلصالح، وكذا ال معنى 
جلعل حق الدعوى أو الشهادة هلن ثم املنع عن 

حضورهن عند الوايل أو القايض وهكذا.

له  فإن  الــزوج  حق  يزاحم  فيام  إال  اللهم 
يف  واحلفظ  احلضور،  يف  الطاعة  قيمومة  عليها 
ما  اجلائزة  شؤوهنا  من  هلا  يميض  وال  الغيبة، 

يزاحم ذلك.

]امليزان يف تفسري القرآن: ج)ص3)3[
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عبارة  وفق  فيصاغ  اخلاطرة،  )هيكل(  أما 
صويت  انتقاٍء  ذات  أي:  مجيلة،  رة  مصوِّ قصرية 
احلرف  وتآلف  جتانس  حيث  من  )إيقاعي( 
يعتمد  )ختّييل(  عنرص  وذات  والفقرة،  واملفردة 
الصورة أو املأثور اليومي، تعبريًا عن اإلحساس 
الذي تقوم عليه )اخلاطرة(. إهنا يف هذا الصدد ال 
ختتلف عن سائر أشكال التعبري الفنّي، من حيث 
اعتامدها عنرص )الصوت( و)الصورة( و)البناء( 

أساسًا هليكلها الفنّي.

رسيعًا(  )إِحساسًا  بكوهنا  تتمّيز  ــا  أهنَّ َبْيد 
رسعة  تستتيل  حيث  املوضوعات،  أحد  حول 
هذا اإلحساس شكاًل فنّيًا يقوم عىل حجم صغري 
من التناول، وعبارة قصرية أو متالحقة، مفعمة 
والعرض  الــرسد  أو  واالستطالع،  بالتساؤل 

املجّردين هلذا اإلحساس أو ذاك.

كوهنا  يف  تتمّثل  الفني  الشكل  هذا  وأمهية 
يوميًا  تواجه  التي  اإلنسان،  حركة  مع  تتساوق 
أكثر من ظاهرة أمامها عرْب ممارستها أحد األعامل، 
فقد يستوقفها حادث اصطدام، أو مرور جنازة، 
أو  املسجد،  أذان  أو  صديقني،  بني  مصافحة  أو 
الباعة، أو جمرد سامعها  رائحة شواء، أو رصاخ 
هذه  أمثلة  كونية...  لظاهرة  مشاهدهتا  أو  لنبأ 
يوميًا،  منّا  كاًل  ختطف  التي  العابرة  )املواجهة( 
وتتطّلب  عابر،  بإحساٍس  واضح  هو  كام  تقرتن 
يتجاوز  ال  قصريًا  حجاًم  أيضًا  واضــح  هو  كام 
متّوجات  مع  متطابقًا  فنيًا  وشكاًل  األســطــر، 

اإلحساس الذي تستثريه مثل هذه املواجهة.

يف  الصحافة  لظهور  أن  أيضًا  خيفى  وال 
العصور احلديثة أثره يف محل الكّتاب عىل ممارسة 
صغريًا  جانبًا  حتتل  التي  الكتابة،  من  اللون  هذا 
هذا  أن  َبْيد  املجلة.  أو  الصحيفة  )أعمدة(  من 
لكاتبها  وليس  النتشارها  باعث  جمرد  يشّكل 
بعامة ؛ ولذلك فال يكاد خيلو عرص من عصور 
يامرسها  التي  )اخلواطر(  هذه  أمثلة  من  األدب 

الكّتاب قدياًم وحديثًا.

املهم، يعنينا أن نعرض بعض )النامذج( التي 
ولنقرأ  الصدد،  هذا  يف  الترشيعي  األدب  ألَِفها 
يف   احلسن لإلمام  الرسيعة  اخلــاطــرة  هــذه 

وصف أٍخ صالٍح له:

»كان من أعظم الناس يف عيني. وكان رأس 
ما عظَم به يف عيني صغر الدنيا يف َعينِه. كان ال 
فإذا  صامتًا،  دهره  أكثر  كان  يترّبم.  وال  يشتكي 
قال، بذَّ القائلني. كان إذا جالس العلامء عىل أن 
يسمع أحرص منه عىل أن يقول، وإذا ُغلب عىل 
ال  ما  يقول  ال  السكوت.  عىل  ُيغلب  مل  الكالم 
أمران  له  يقول. وإذا عرض  ما ال  يفعل ويفعل 
ال يدري أهّيام أقرب إىل رّبه، نظر أقرهبام إىل هواه 
فخالفه. ال يلوم أحدًا عىل ما قد يقع العذر فيه«.

جمموعة  واقعها  يف  تشمل  اخلاطرة  هذه  إن 
أن  غري  وهناك،  هنا  منتثرًة  نجدها  )أحاديث( 
ُيشّكل  الذي  مضموهنا  تطبيق  هو:  يميزها  ما 
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اإلمام  خلعها  معّينة،  أخالقية  لسامت  توصيات 
احلسن عىل أحد إخوانه. وقد اكتسبت طابعًا 
لتمركزها  نظرًا  ؛  احلديث  جمرد  عن  يمّيزها  فنيًا 
يتصل  عابر  موقف  أمــاله  مــّدد  شخص  حول 
حتوم  )خــاطــرة(  فجاءت  املــذكــور،  بالشخص 
لدى  متوّفرة   اإلمام حلظها  ــامت(  )س عىل 

الشخص.

اخلاطرة  من  انتباهنا  يلفت  ما  أول  ولعل 
املذكورة، هو )واقعيتها( أو )حقيقيتها( التي ال 
نألف مماثاًل هلا يف األدب األريض. فالشعراء أو 
سبيل  عىل  املدائح  أو  املراثي  حقل  )يف  الكّتاب 
أو حّيًا  بالرثاء،  ميتًا  يتناولون  املثال( ال يكادون 
باملدح، إاّل وجتد )املبالغة( املقيتة طابعًا لنتاجهم، 
فالشمس والقمر، واجلبل واجلو، والرب والبحر 
واخلسوف،  للكسوف  عرضة  تصبح  والشَجر، 
ــار، واخلــســف واجلــفــاف  ــص ــزال واإلع ــزل وال
واْلَيْبس نتيجة ملوت أحد األشخاص، أو أن كاّلً 
من الظواهر الكونية املذكورة تقف منحرسًة أمام 

عظمة الشخص وسخائه مثاًل...

اإلمام مل يُصْغ أية حقيقة لدى الشخص 
فعاًل  املــوجــودة  سامته  عن  خارجة  املــذكــور، 
وصمته  شكواه،  وعدم  زهده  إىل  فأشار  لديه، 
ينتقص  أو  إليها  يضيف  أن  دون  وتسامه...، 
منها شيئًا. كل ما يف األمر أن إشارته للسامت 
املذكورة صيغت وفق لغة )فنية( تتطّلبها احلقيقة 
الكاتب  ذهــن  يف  انعكاساهتا  حيث  من  ذاهتــا 

واملتلّقي، وهذا ما يقودنا ولو رسيعًا إىل توضيح 
بعض القيم الفنية للخاطرة املذكورة.

عنرص  اخلــاطــرة  هــذه  يف  يطالعنا  مــا  أول 
)الصورة  مكّونات  أحد  يشّكل  الذي  )التقابل( 
الفنية(، كام ُيطالعنا أحد أشكال الصورة متمّثاًل 

يف )الرمز(.

ويمكننا مالحظة هذين العنرصين يف الفقرة 
به يف عيني: صغر  التالية: »وكان رأس ما عظم 

الدنيا يف عينه«.

انطوائها  يف  تتجّسد  الفقرة  هذه  أمهية  إّن 
عىل الصورة االستمرارية أو املرّكبة، أي تعاقب 
ة صورة هي  الصور فيها وتداخلها فيام بينها. فَثمَّ
ما  »رأس  صورة  تقابلها  عينه«  يف  الدنيا  »صغر 
بصورتيه:  )التقابل(  ونفس  عيني«.  يف  به  عظم 
العظمة والصغر يشّكل )صورة( هلا استقالليتها 

وإثارهتا الفنية.

الفني  البناء  حيث  مــن  ذلــك  إىل  مضافًا 
بالصورة  اخلاطرة  استهالل  أّن  الصور  ملجموع 
جيّسد  عيني.  يف  الناس  أعظم  من  كان  القائلة: 
بعد  النصُّ  يتقّدم  جُمــمــاًل،  موقفًا  أو  متهيدًا، 
الصورتان  به  اضطلعت  الــذي  بتفصيله  ذلك 
املتقابلتان، أي إّن التعليل الفنّي للحقيقة القائلة 
بأنَّ األخ املذكور كان من أعظم الناس يف عينه، 
إنام كان يف الدرجة الرئيسة لصغر الدنيا يف عني 
األخ. بكلمة أخرى: جاء عنرص )التقابل( جوابًا 
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فنّيًا يفّصل )التمهيد( الذي استهلت به اخلاطرة.

من  النمط  هــذا  انــطــواء  مــدى  خيفى  وال 
العضوي،  وتواشجها  وتداخلها  الصور(  )بناء 
التمهيد  خالل  من  اخلاطرة  أفكار  ُينّمي  الذي 
من  العامري  النمط  هلذا  ما  خيفى  ال  وتفصيله، 
إثارة فنّية قد جيهلها القارئ العابر، إاّل أن الناقد 
الذي يمتلك حّسًا تذوقيًا، يقّدر خطورة اإلثارة 

التي يستجيب هلا وفاقًا ملنطق البناء املذكور.

وإذا ذهبنا نتابع سائر مقاطع اخلاطرة، حلظنا 
يكاد  )التقابل(،  يف  املتمثل  الصورة  عنرص  أن 

يشّكل البطانة أو العصب الفنّي للخاطرة:

»كان  )القول(:  يقابله  )الصمت(  فهناك 
أكثر دهره صامتًا، فإذا قال، بّذ القائلني«.

أيضًا:  )القول(  يقابله  )االستامع(  وهناك 
»عىل أنمْ يسمع أحرص منه عىل أن يقول«.

أيضًا:  )الــقــول(  يقابله  )الفعل(   وهناك 
»ال يقول ما ال يفعل، ويفعل ما ال يقول«.

ينطوي عىل  )التقابل( األخري  أن  نغفل  وال 
والفعل،  القول  أحدمها:  التقابل:  من  عنرصين 
هذا  ويفعل(،  يقول  )ال  و)و(  )ال(  ــر:  واآلخ
العضوي  موقعه  أخذ  متكررًا  )تقاباًل(  أن  إىل 
من اخلاطرة، متمثَّاًل يف »إذا ُغلب عىل الكالم ل 

ُيغلب عىل السكوت«.

إن هذا احلشد الضخم، املتعاقب، املتداخل، 
»القول  بني  )التقابل(  من  املتجانس:  املتكرر، 

متعددة  منحنيات  وفــق  وصياغته  والفعل«، 
قدراته  له  ضخاًم  فنّيًا  عماًل  يشّكل  الطرح،  من 
خرب  َمن  إاِلّ  قيمتها  يستكنه  ال  التي  التوصيلية، 
وحتديد  البرشي  السلوك  يف  االستجابة  طرائق 

مواطن اإلثارة منها.

َبْيد أن أهم ما يلفت االنتباه يف هذا الصدد، 
املتجانس  بشكله  )التقابل(  عنرص  أن  هــو: 
)الصمت والقول والفعل( حيث انصّب هيكل 
اخلاطرة عىل املفردات الثالث املذكورة إنام صيغ 
ببساطة ويرس وسهولة، يظن القارئ من خالهلا 
العلامء  جمالسة  عن  أحــاديــث  جمــرد  حيال  أنــه 
ال  بالعمل...  القول  واقرتان  الصمت  واختيار 
فنّّي صيغ وفقًا لسامت خاصة،  أنَّه حيال شكل 
الداللة  وتعميق  التذوق  عملية  يف  أرساُرها  هلا 
التي يستهدفها اإلمام من اخلاطرة املذكورة.

األفكار  صياغة  أن  نعرف  أن  ينبغي  أخريًا 
املذكورة وفقًا لقيٍم فنية خاصة، إِنَّام توّكأت عىل 
عنرص )الفن(، فألن هذا األخري يساهم يف بلورة 
يعني  ممّا  للخاطرة،  الفكرية(  )القيمة  وتركيز 
أن  ينبغي  اخلاطرة،  يف  املستهدفة  )األفكار(  أن 
نتمثَّلها عمليًا يف سلوكنا اليومي، ما دام )الفن( 

جمرد وسيلة ملعرفة الوظيفة العبادية.

ونعرضها  اخلاطرة،  )أفكار(  لنلّخص  إذن، 
عىل واجهة أعاملنا التي نعتزم ممارستها من خالل 

الوظيفة العبادية.
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وها هي اخلاطرة تقول:

1- لتكن الدنيا صغريًة يف عينك.

2- ال تشك وال تترّبم.

3- اخرت الصمت عىل الكالم.

األمــر  كــان  إذا  وعلم  بجدية  تكّلم   -(
مستدعيًا لذلك.

العلم، فاحرص عىل  إذا ضمك جملس   -5
االستامع ال الكالم.

6- مل خترس شيئًا بسبب الصمت، ولكن قد 
خترس شيئًا بسبب الكالم.

7- كن عىل العمل أحرص منك عىل القول.

8- مارس عملية )تأجيل( لشهواتك.

موضعًا  له  جتد  وأنت  أحدًا  تعاتب  ال   -9
إلمكانية العذر.

تضمنتها  التي  التسع  التوصيات  هذه  إن 
اللغة  عىل  نعرضها  حينام  الرسيعة،  )اخلاطرة( 
الفنية يف  اللغة  التي اخرتناها إىل جانب  النفسية 
مجلة  تتناول  نجدها  الترشيعي،  للفن  دراستنا 
من احلقائق أو لِنَُقْل: مجلة من العمليات النفسية 

وهي:

1- الزهد. 2- التسامح.

3- الصرب.)- الصمت.

)فالزاهد( ال ُيعنى بأية حاجة دنيوية تستتيل 
احلاجة  إشباع  لعدم  نتيجة  واالنشطار  التوتر 

املذكورة.

لدهيا  ُتنمى  بأن  لذاته  يسمح  )املتسامح( ال 
داخليًا  توازنًا  بذلك  فريبح  عدوانية،  نزعة  أية 
تقرتن  التي  احلاقدة  النزعة  بعكس  ملحوظًا، 

بتوتر األعامق ورصاعاهتا.

املذكور،  التوازن  لنفسه  يوفر  و)الصابر( 
بعكس )اجلازع( الذي يرّشح شخصيته للوقوع 

يف هاوية أكثر من مرض.

أما )الصامت(، فيكفيه أنه يدّرب شخصيته 
م  بالتورُّ هلــا  يسمح  وال  الـــذات(،  )وأد  عــىل 
إحباطات  متّزق  حيث  الذات،  حول  والتمركز 
املريضة،  الــذات  تطّلعات  كل  املختلفة  احلياة 

وتساهم يف تعميق مرضها.

]اإلسالم والفن: ص166[
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ـــــرع ـــــاألج ــــــان ب ــــــب ــيأهـــــاتـــــفـــــة ال ــع ــج اس االراك  بـــفـــرع  ـــًا  ـــّي ـــل م
ــا ــط ــق ال رسب  ريــــــع  فــــام  ــعــلــعوأمــــنــــا  ـــــــــروض مـــــن ل ـــحـــة ال ـــاف ـــن ب
ــــــــذات اهلـــديـــل ــــّر املـــقـــيـــل ل ــــق ـــل عـــــىل املــــرتــــعي ـــي ـــل ـــب بـــــــــدور ال
ــني ــس ـــوم احل ـــي ـــاعـــًا ل ـــي ـــت ـــيجـــزعـــنـــا ال ـــزع ـــاج ــــــــة ف فـــــــإن كــــنــــت واهل
ـــكـــســـف املـــشـــــــرقـــان ــــه ان ــــعلــــيــــوم ب ــــف ــــق األس ــــس ــــغ بــــغــــاشــــيــــة ال
ــول ــرس ال ــط  ــف ســب ــط ال ـــّرعوغـــــودر يف  ـــشــــ ـــــع الـــظـــام بـــالـــقـــنـــا ال رصي
ـــال ــــعســــقــــى حـــــفـــــرًا بـــــثـــــرى كـــرب ــــرب ــــــــدق امل ـــــا غ ـــــي ــــري احل ــــم ن
ــــا أنـــجـــم املـــكـــرمـــات رصعتــــــــوارت هب ـــــــوت  ه غــــلــــب  ــــــــــــأدراع  ب
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ـــدع احلــــامــــدون ـــص ــا ي ــه ــرع ـــ ــص ــم مــصـــــرعب يف  واملــــــكــــــارم  ثــــــوت 
ــــات الــــريــــاح ــــي ــــاف ـــا س ـــره ـــف ـــع ــــــــعت ــــا األرب ــــه ــــاق ــــآف عــــصــــفــــن ب
ــــــعحتــــــــف بـــــعـــــاقـــــد أعـــــالمـــــهـــــا ومـــلـــحـــقـــهـــا بـــــالـــــذرى األرف
ـــــزالل ــــه ال ــــدي ــــــح مـــــرتعقــضـــــى عــطــشــا ول ــــــق عـــــــن طــــــاف ــــــدف ت
ــه ــض ــي ــــرت ف ــــك ــــًا ش ــــي ــــام ـــب املـــمـــرعفــــيــــا ظ ـــص ـــــرى اخل ظــــوامــــي ث
ــــــــذرى جـــســـــــرة ــــــًا ب ــعأيـــــــا غــــــادي ــط ــق ـــــدت هــــضــــب ت ـــــق مــــتــــى ات
ـــــــرساب ـــــع ال ـــيأمـــــــــون جتـــــانـــــب مل ـــع ـــاألمل ب الــــلــــمــــع  عــــبــــث  إذا 

احل مـــتـــقـــد  جـــــــزت  ــعإذا  ــش ــاخ وشــــمــــت َســــنــــا يــــثــــرب ف
ــــــة املــصــطــفــى ـــــرى روض ــــل ث ــــّب ــــم ولــــــج واصــــــدعوق ــــّل وصـــــــّل وس
ـــّي اهلــــدى ـــب ــك الــــعــــدى يــــا ن ــت ــق ـــــــــردى رنــــــق املــنــقــعس ــــأس ال ــــك ب
ــاء ــن ــف ــــــاهــــــم ضـــــنـــــك املـــــوقـــــعأتــــاحــــت ألبــــنــــاك ضـــنـــك ال ــــــن وأف

ـــهـــا بـــنـــوك ــعوصـــــــــاّمء جـــعـــجـــع فـــي ــج ــع ـــــىل أقـــــتـــــم ج ــــًا ع ــــوس ــــف ن
ــــريات ــــن ـــم ال ـــه ـــوم ـــس ممــــــزقــــــة بـــــالـــــظـــــبـــــا الــــلــــمــــعجـــلـــتـــهـــا ج
الــصــافــنــات ذرى  مــن  وقــعــًا  ـــوت  كــــــأقــــــامر تــــــــمٍّ هــــــــوت وّقــــــعه
ـــا ـــب ـــض ـــــا شــــــفــــــرات ال ـــــه ـــــّزق ــــــــن رافــــــثــــــة ألـــكـــعمت بــــكــــف اب
ــــان ــــرق ــــزب ــــة ال ــــارق ــــش ــــــــوه ك هلـــــا الــــســــمــــر مــــنــــزلــــة املـــطـــلـــعوج
ــوف ــي ــس ـــاوي ال ـــه ـــت م ــعتـــنـــاديـــك حت ــم ــس ــــم ت ــــل ـــــر صــــــــوت ف ـــــآخ ب

ــم ــق ــت ــن ــــــــاك فـــلـــم ت ــعُأريــــــقــــــت دم ــل ــــقــــت نـــــســـــاك فــــلــــم هت وســــي
ــــــــرّوعــــــــة بــــــصــــــدى هـــجـــمـــة ـــــــــــارت هلــــــا أعــــــــني الــــــــروعم أط
ـــــت ـــــن خــــيــــم أرضم ــــــرزن م ـــعفــــــأب ـــف ـــس ـــــة الــــلــــهــــب امل ـــــي ـــــذاك ب
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ـــفـــة ـــــا خـــي ـــــه ـــــع ـــــراق ـــــىل الــــربقــــعتــــــشــــــّد ب ـــــرًا ع ـــــه فـــتـــغـــلـــب ق
ــــة ــــــت رهــــب ــــــزع ـــــىل جــــســــد املــــفــــزعوخــــــائــــــفــــــة ف ـــــوت ع ـــــاه ف
ـــا ــــي هب ــــح ــــن ــــت ــــــــه ف ـــــــوذ ب ـــــــل ــــعــــنــــف يـــــــــدا ُلــــــكــــــع أكـــــــوعت ب
ــا ــه ــل ــف ـــــحـــــرت ط ـــــذة املــــنــــزعومـــــرضـــــعـــــة ن ـــــاف ـــــوس ن ـــــق ـــــن ال م
ـــره ـــح ـــــرّضـــــعتـــــالقـــــى الـــــســـــام بـــــدمـــــا ن ال دم  هـــــــان  اهلل  أيف 
ـــعوثــــــاكــــــلــــــة رصخـــــــــت حــــولــــه ـــوج ــــد م ــــب تـــــنـــــاديـــــك عــــــن ك
ــد ــي ــج ــــت ثــــنــــا االفــــــــــوه املـــصـــقـــعأيـــــا جـــــّد صـــــىّل عـــلـــيـــك امل ــــل ون
ــــكــــرام ــعحـــبـــيـــبـــك بـــــني ذويـــــــك ال ــوض م يف  ـــن  ـــت ب ـــى  مـــن ــــي  ــــاح أض
ــــول ــــي ــــات اخل ــــب ــــل ـــا ح ـــه ـــب ـــّل ـــق ـــــــــدرعت ـــــة امل ـــــي ــــبــــة ضـــــاف ســــلــــي
ـــى يــــئــــّن بـــثـــقـــل الـــقـــيـــود ـــن ـــض مـــــــشـــــــاالً عـــــــىل مجـــــــل أضــــلــــعوم
أرســلــت إن  ـــي  ـــوح ال ــــرم  ح ــــرى  ـــــقـــــَرعي ــــا بــــالــــقــــنــــا ُت ــــه ــــع ــــدام م

ـــّن احلـــــــداة ـــه ـــف ـــل ـــك ــــعُأســــــــــــارى ي ــــّل ــــــــــزلٍّ ُض ــــــىل ه ـــــام ع ـــــي رس
ـــــــــــــوات الــــفــــىل ــــا رب ــــه ــــّم ــــش ـــدعـــيجت ـــس ابـــــن ال ــــا جمـــل ــــرضه وحت
ــغــر احلــبــيــب ــث ــب ل ــي ــض ــق ـــرعوُيــــدنــــى ال ـــق ـــه ي ـــم ـــس ـــب ــــــــاء م ــــــــان ض ف
ـــة ـــان ـــرج ـــــــن م ـــــــــرّسع فــــيــــك اب ــــــرسعت ــــــــل امل ـــــى أم ـــــن ـــــال امل ـــــن ف
ــــــوق اإلمـــــا ـــك س ـــال ـــي ــــــع مــــربــــعوســــــــاق ع ـــــــىل مــــــرب ـــــــــوب ف جت
ــــاء ــــي ــــب األن ــــب  ــــض غ ــــــا  ي ــــوّضــــعأأهلل  ـــك اهلـــــــدى بـــضـــبـــا ال ـــت هل
ــه ــق ــل خ مــــــن  اهلل  صـــــفـــــوة  ــــا  ـــهـــم مـــرجـــعـــيفــــي ـــاعـــت ـــشـــف ـــــــن ل وم
ـــور ـــب ـــق ال أزور  أن  ــــم  ــــك ــــل ــيُأج ــع ــل ــض ــــــــويب غـــــــدا م ومحـــــــل ذن
ــــكــــرام ال ويّل  خيــــــزي  اهلل  ــــــى  ــيأب ــع ــف ــــا كـــــــرام اش ــــا ي ــــو هب ــــدع وي
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ــرشى فــمــولــُد )صــاحــب األمـــِر( ــرِشب ــب ـــَف ال ـــرائ أهــــدي إلــيــك ط

ــــه مـــبـــاركـــة ــــن ــعــة الـــبـــدِروبــــطــــلــــعــــة م ــك طــل ــه ــوج ــى ب ــي ح

مكثت ــٍة  ــع ــل ِخ ــر  ــخ اف ــــد الــفــخــِروكـــســـاك  ــا ي ــه ــق ــم ــن ــــًا ت ــــن زم

الــوحــي ال نزعت مــن طـــراز  العمرهــي  آخـــر  جمـــدك  عــطــف  عـــن 

ــاعــمــة اهلـــبـــوب رست قـــدســـيـــة الـــنـــفـــحـــات والـــنـــرشوإلـــيـــك ن

ـــًا وســـوى عطرفــحــبــتــك عـــطـــرًا ذاكـــي ـــن  م ــس  ــي ل ـــّوة  ـــب ـــن ال أرج 

مبتهجًا الـــديـــن  ــى  ــح أض ــغــراآلن  ــث ـــم ال ـــاس ــــة ب ــــام وفـــــم اإلم

بمن ـــســـامء  ال أهــــُل  ـــارشت  ـــب ــرشوت احل إىل  ـــرشى  ـــُب ال بـــه  ــت  حــفَّ

ُحبيت ــا  م لــــوالُه  بــمــن  ـــْت  ـــِرَح الـــقـــدرَف ــة  ــل ــي ل ـــزل  ـــن ـــت ال رشف 

ــة ــم ــل ــس ــــه م ــــي ــع الــفــجــروملـــــــا أتـــــــت ف ــل ــط ـــى م ـــر حـــّت ـــاألم ب

غــــدا فــــفــــيــــه  مــــــولــــــده  ـــــــام خــطــرهلل  ـــر أّي ـــط اإلســــــــالم خي

ــه ــــــال اإللـــــــه ب ــــد ق ــــول يهـــــو م ــك بـــاهلـــنـــا ُقـــــرِّ ــن ــي ــع كــــرمــــًا ل

ـــدت ــة وف ــم ــع ــــرض ن ـــاك أن ـــب ـــرْضِوح ـــن ــك ال ــش ــي فـــيـــه بــــرائــــق ع

الــدهــربـــاِكـــر بـــه كــــأس الــــــرسور فام مــــرَّ يف  عـــيـــدًا  أحـــــاله 

ـــا هت ـــرَّ ــــــــام غ ــــه األي ــرِّصـــقـــلـــت ب ــُغ ــت وجــــوه ســعــودهــا ال ــل وج

ــا هل ــــس  ــــي ل هلل  نــــعــــمــــة  بالشكرهــــــو  ــقــوم  ي الـــوجـــود  يف  َمـــْن 

ْت َحــــرُبَ أنــســه  ــن  م حــشــًى  الـــزهـــرفلكم  مــطــلــولــة  ــــــة  روض يف 

ــم عــىل نــرش احلــبــور طــوت ــك ــل حــشــًى عـــىل مجرول ــج ــس طــــيَّ ال

فلذا اهلــــدى  ــــروا  وت عــصــبــة  ــرمــن  ــوت ــد مـــــدرك ال ــول ــم ــوا ب ــق ــن ح

ــه ــع ــاب ــــــأن ط ـــف كــــفــــاك ب ـــي ـــم الــكــفــرس ـــامج ـــام جل ـــس مـــلـــك ال

ــدربـــيـــديـــه قـــائـــمـــه وعـــــن غــضــب ــغ ال ذوي  ـــىَل  ـــُط ل ــُه  ــلُّ ــس ــي س

هـــدرفـــــرتى بــــه كــــم خـــــدر مــلــحــدة مــلــحــد  دم  ـــــم  وك هنــــب 

ـــه ـــت ــــى يـــعـــيـــد احلــــــق دول ــــني الـــفـــتـــح والـــنـــرصحــــّت ـــال ب ـــت خت
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َزَكــى ــزكــي  ال  ) احلــســن   ( ــرللمجتبى  ــخ ــف ـــــــــفَّ بـــطـــيـــنـــِة ال عـــيـــٌص َأَل

ــه ــل ــم أن  ) ــــســــامــــراء  ب  ( بــالــقــطــرنــــشــــأت  األرض  تــــعــــم  ديـــــــام 

ــــه ــــهــــا وصــــفــــوت ــــي ـــى واألوجـــــــــه الــغــروكــــــــأّنــــــــه ف ـــه ـــن أهــــــل ال

ـــدا ـــغ ـــــة ف ـــــال ـــــط ه ـــــوس ــــر ت ــــم ـــــِرق ْه ـــــزُّ ــا ال ــه ــب ــه ــش ــــف ب فـــيـــهـــا حي

مــن ــــادة  ــــي ــــس ال أرج  ـــوع  ـــض ـــت ـــب الـــنـــرشم ـــي ـــأط عـــطـــفـــي عــــــاله ب

األُزر طــــاهــــر  ـــــر  ـــــرسائ ال ـــذكـــرعـــــف  ـــب ال ـــل طـــي ـــامئ ـــش ـــــذب ال ع

ــــادِة قــد ــــب ــــع ذر()عــــــــامر( مــــــــراِب ال )أبــــــــــا  ــــــه  ب اإللــــــــــه  ــــــرش  ن

ــه ــم ــس ــق ـــــاًم لــــــو ي ــــــاه عـــــل ـــروحــــــب ـــده ال ـــي  ـــن ب لـــكـــفـــى  دهـــــــره  يف 

ــــــوارف يـــــســـــرتقُّ هبــا ــــــع ــــــرُّ ال الـــشـــكـــرح ألـــــســـــن  آن  ـــــــّل  ك يف 

ــــده ت ي ــــــــــربَّ ــــــا غ ٌه م ــــــــزَّ ــــــــن ــروم ــف ــص ــض وال ــي ــب ــــذي ال ــات ه ــع ــب ت

ـــذرجـــــــذالن يــــبــــدأ بـــالـــســـخـــا كــرمــا ـــع ـــال ـــــدُه ويـــــضـــــنُّ ب ـــــعـــــي وي

والـــبـــحـــرولــــــه شــــامئــــل بــــالــــنــــدى كــرمــت الـــــرب  يف  ــــن  م ـــغـــمـــرن  ف

ـــه ـــل شـــامئ ـــــرم  ـــــك ت مل  ـــــــــــــرُء  ــــروامل ــــوف ــــــم ال ــــى هيــــــني كــــــرائ ــــت ح

ـــــوىل عـــلـــت )فـــــهـــــٌر( بــــســــؤدده فــهــرم عـــــىل  إرٌث  ـــى  ـــه ـــت ان ــــــه  ول

إذًا ــقَّ  ــح ــت اس ــث  مــشــى حــي لـــو  ـــرس(مـــن  ـــن ملـــشـــى عــــىل )الـــعـــيـــوق وال

ـــــــــاء لـــرقـــتـــه ـــــــن م ــــــق م ــراخلــــــل ــخ ــص ــــن ال ــــم مـــفـــطـــور م ــــل واحل

ـــربتــــــربي طـــــىل االعـــــــــــدام أنــمــلــه ـــت ـــــن مـــــعـــــدن ال ـــع م ـــائ ـــن ـــص ب

تــــصــــادفــــه ــــًا  ــــب ــــط خ ــــــــرتك  ت الـــظـــفـــرمل  ـــــَم  ـــــلَّ ـــــَق ُم ـــه  ـــت ـــن ث إاّل 

ـــا ـــا واحـــــد الـــعـــرص اســتــطــْل رُسف ــنــابــك )صـــاحـــب الــعــرص(ي فــقــد اســت

ـــًى هُن ــك  ــي ف األمــــــر(  )ويلُّ  ــــاك: قــــم بـــالـــنَّـــهـــي واألمـــــرورأى  ــــدع ف

هلا ـــت  ـــن وك ـــيـــا  الـــدن يف  ـــلـــت  ـــــْت بـــنـــو الـــدهـــرَفـــَمـــُث ـــــِدَي ـــاًم بــــه ُه ـــل ع

ــه ــل ــائ ــن ــريـــــا خـــــري مـــــن وفـــــــــدْت ل ــعــف ـــــــلَّ مــــن يـــمـــيش عــــىل ال وأج

كمن كــنــت  ـــواك  س ـــُت  ـــِدْل َع إن  ــك  ـــذرب ـــال ـــــمَّ ب ــــــزن اجلـــــبـــــال الـــــشُّ ي

العدد الثاني عشر - شهر جمادى األولى 1442 هـ -كانون الثاني 2021م70



يف غــــريك  ــر  ــع ــش ال زان  كــــان  ــشــعــرإن  ـــة ال ـــن مـــــدح فـــمـــدحـــك زي

ــكــم ــم ول ــك ــدح ــم ــم الـــذكـــرمـــــاذا أقـــــول ب ــك ــح ــم جـــــاء املــــديــــح ب

ــم ــك ــارم ــك ـــاء عــــىل م ـــن ـــث ـــْطـــِريكـــيـــف ال ــــِحــــَم امُل عــجــز الــبــلــيــغ وُأْف

وُدْم ـــداك  ع سلمت  وال  ــْم  ــل ــاْس ـــة الـــقـــدرف ـــاه ـــب ـــــك الــــُعــــىل ون ول

]ديوان السيد حيدر احليّل[
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أما تعلمني أن املوت ميعادك، والرتاب يف القرب 
وسادك، والدود يأكل حلم خديك، وإنسان عينك، 
االموات  أن  تعلمني  أما  يديك،  بني  االكرب  والفزع 
بتدارك  ليشتغلوا  ــدار،  ال هذه  إىل  الرجعة  يتمنون 
عمرك،  من  يوم  عىل  ــدروا  ق ولو  االوزار،  تكفري 
االثامن،  بأعىل  ذلك  الشرتوا  دهرك،  من  ساعة  أو 
يف  ال  أمنيتهم  يف  اآلن  وأنت  البهرمان،  والياقوت 

منيتهم، ويف مقامتهم ال يف قيامتهم. 

يا نف�ص:

وتبارزين  للعوام،  ظاهرك  تزينني  تستحني  أما 
اهلل يف الرس يف اجلرائم، وكيف تأمرين باخلري الداين 
والقاص وأنت ملطخة باملعاص ؟ ! تدعني إىل اللني 

وأنت قاسية، وتذكرين باهلل وأنت له ناسية. 
تزري  ومن  فأنت  أتيته  ثم  االمر  عبت  أنت  إذا 
مأمونا،  ورشك  مزونا،  قلبك  فليكن  ســواء  عليه 
أياما  واصربي  خفيفة،  وحوائجك  عفيفة،  ونفسك 
يف  املرآة  يف  وجهك  وانظري  طويله،  لراحة  قليله، 
وجهك  كان  فإن  ــان،  وزم وقت  كل  ويف  آن،  كل 
إليه فعال قبيحا، وإن  مليحا، فاستقبحي أن تضيفي 
كان وجهك ليس بالزين، فال جتمعي بني القبيحني، 

وانظري إىل قول الشاعر: شعر: 

مسنا ــن  ــك ف ـــوجـــه  ال ــن  ــس ح ـــا  ي
ــني  ــش ــال ب ــــن  ــــزي ال ـــن  ـــدل ـــب ت ال 

جتمعن ال  ـــه  ـــوج ال ــح  ــي ــب ق ــــا  وي
ـــــــــاهلل مـــــــا بـــــــني قـــبـــيـــحـــني  ب

يا نف�ص:

للمقت  موجب  فإنه  الرياء،  واستعامل  إيــاك 
يا  الرسائر:  تبىل  يوم  عليه  ينادى  حيث  والشقاء، 
عىل  التوبيخ  يف  له  يقال  ثم  غادر،  يا  فاجر  يا  مرائي 
نظر  استخففت  إذ  استحييت  أما  االشهاد:  رؤوس 
إىل  وتقربت  العباد  قلوب  وراقبت  املعاد،  سلطان 

املخلوقني بالبعد عن املهيمن اجلواد.

]ماسبة النفس اللوامة[  


